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Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

4.12.2007 16

9.4.2007 1ª Reunião Conjunta das
Comissões do
Trabalho, da

Previdência e da Ação
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Participação Popular
na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

4.12.2007 17

17.10.2007 6ª Reunião Conjunta das
Comissões de
Fiscalização
Financeira e

Orçamentária e de
Membros das
Comissões

Permanentes - § 1º do
Art. 204 do Regimento
Interno - na 1ª Sessão
Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura
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24.10.2007 2ª Reunião
Extraordinária da

29.12.2007 3068



Comissão Especial
para Emitir Parecer
sobre a Proposta de

Emenda à
Constituição nº

22/2007
6.11.2007 12ª Reunião

Extraordinária da
Comissão de Defesa
do Consumidor e do
Contribuinte na 1ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura
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6.11.2007 29ª Reunião Ordinária da
Comissão de Política

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

Legislatura
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8.11.2007 13ª Reunião
Extraordinária da

Comissão de
Segurança Pública na
1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª
Legislatura
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8.11.2007 29ª Reunião Ordinária da
Comissão de

Participação Popular
na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

20.12.2007 1951

13.11.2007 27ª Reunião Ordinária da
Comissão de Cultura

na 1ª Sessão

18.12.2007 1782



Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

13.11.2007 31ª Reunião Ordinária da
Comissão de
Transporte,

Comunicação e Obras
Públicas na 1ª Sessão
Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura
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13.11.2007 28ª Reunião
Extraordinária da

Comissão de
Fiscalização
Financeira e

Orçamentária na 1ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

19.12.2007 1841

14.11.2007 23ª Reunião Ordinária da
Comissão de Redação

na 1ª Sessão
Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

5.12.2007 465

14.11.2007 26ª Reunião Ordinária da
Comissão do
Trabalho, da

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

5.12.2007 466

14.11.2007 28ª Reunião Ordinária da
Comissão de Saúde

na 1ª Sessão
Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

7.12.2007 1011

14.11.2007 27ª Reunião Ordinária da
Comissão de

15.12.2007 1752



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

Legislatura
14.11.2007 31ª Reunião Ordinária da

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

21.12.2007 2295

19.11.2007 24ª Reunião
Extraordinária da

Comissão de Direitos
Humanos na 1ª

Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

6.12.2007 807

20.11.2007 25ª Reunião
Extraordinária da

Comissão de Direitos
Humanos na 1ª

Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura
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20.11.2007 35ª Reunião Ordinária da
Comissão de

Constituição e Justiça
na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

18.12.2007 1782

20.11.2007 32ª Reunião Ordinária da
Comissão de
Transporte,

Comunicação e Obras
Públicas na 1ª Sessão
Legislativa Ordinária

18.12.2007 1784



da 16ª Legislatura
20.11.2007 28ª Reunião Ordinária da

Comissão de Cultura
na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

19.12.2007 1843

20.11.2007 30ª Reunião Ordinária da
Comissão de Política

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

Legislatura

22.12.2007 2548

21.11.2007 32ª Reunião Ordinária da
Comissão de Meio

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

5.12.2007 467

21.11.2007 75ª Reunião
Extraordinária da 1ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

6.12.2007 666

21.11.2007 12ª Reunião
Extraordinária da

Comissão de
Participação Popular

na 1ª Sessão
Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

6.12.2007 808

21.11.2007 51ª Reunião Especial da
1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª
Legislatura -
Destinada à

Realização do Ciclo

8.12.2007 1161



de Debates “O Rio
São Francisco e o
Desenvolvimento

Sustentável do Semi-
Árido”

21.11.2007 31ª Reunião Ordinária da
Comissão de

Segurança Pública na
1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª
Legislatura

14.12.2007 1675

21.11.2007 32ª Reunião Ordinária da
Comissão de

Administração Pública
na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

14.12.2007 1689

21.11.2007 27ª Reunião Ordinária da
Comissão do
Trabalho, da

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

15.12.2007 1754

21.11.2007 29ª Reunião Ordinária da
Comissão de Saúde

na 1ª Sessão
Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

18.12.2007 1785

21.11.2007 25ª Reunião Ordinária da
Comissão de Turismo,
Indústria, Comércio e
Cooperativismo na 1ª

Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

18.12.2007 1787

21.11.2007 28ª Reunião Ordinária da 19.12.2007 1844



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

Legislatura
21.11.2007 32ª Reunião Ordinária da

Comissão de
Educação, Ciência,

Tecnologia e
Informática na 1ª

Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

20.12.2007 1952

21.11.2007 8ª Reunião
Extraordinária da

Comissão de
Educação, Ciência,

Tecnologia e
Informática na 1ª

Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

21.12.2007 2296

22.11.2007 12ª Reunião
Extraordinária da

Comissão de Saúde
na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

5.12.2007 469

22.11.2007 32ª Reunião Ordinária da
Comissão de Direitos

Humanos na 1ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

7.12.2007 1014

22.11.2007 52ª Reunião Especial da
1ª Sessão Legislativa

8.12.2007 1205



Ordinária da 16ª
Legislatura -
Destinada à

Realização do Ciclo
de Debates “O Rio
São Francisco e o
Desenvolvimento

Sustentável do Semi-
Árido”

22.11.2007 Evento Realizado na
114ª Reunião

Ordinária da 1ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura -
Destinada à

Realização do Ciclo
de Debates “O Rio
São Francisco e o
Desenvolvimento

Sustentável do Semi-
Árido”

8.12.2007 1276

22.11.2007 29ª Reunião
Extraordinária da

Comissão de
Fiscalização
Financeira e

Orçamentária na 1ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

14.12.2007 1676

22.11.2007 13ª Reunião
Extraordinária da

Comissão de Saúde
na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

18.12.2007 1788



22.11.2007 27ª Reunião Ordinária da
Comissão de Defesa
do Consumidor e do
Contribuinte na 1ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

21.12.2007 2297

22.11.2007 7ª Reunião Conjunta das
Comissões de
Fiscalização
Financeira e

Orçamentária e de
Membros das
Comissões

Permanentes (§ 1º do
Art. 204 do Regimento

Interno) - na 1ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

21.12.2007 2300

22.11.2007 30ª Reunião Ordinária da
Comissão de

Participação Popular
na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

21.12.2007 2301

23.11.2007 54ª Reunião Especial da
1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª
Legislatura -
Destinada a

Homenagear o
Instituto de Pesos e

Medidas do Estado de
Minas Gerais - Ipem-

MG pelos seus 40
Anos de Fundação

7.12.2007 999



26.11.2007 55ª Reunião Especial da
1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª
Legislatura -
Destinada a

Homenagear o
Instituto São Rafael
pelos Relevantes

Serviços Prestados à
Educação dos

Deficientes Visuais do
Estado

4.12.2007 4

26.11.2007 26ª Reunião
Extraordinária da

Comissão de Direitos
Humanos na 1ª

Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

14.12.2007 1678

26.11.2007 13ª Reunião
Extraordinária da

Comissão de
Participação Popular

na 1ª Sessão
Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

14.12.2007 1679

26.11.2007 6ª Reunião
Extraordinária da

Comissão de Cultura
na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

15.12.2007 1756

27.11.2007 36ª Reunião Ordinária da
Comissão de

Constituição e Justiça
na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária

5.12.2007 470



da 16ª Legislatura
27.11.2007 14ª Reunião

Extraordinária da
Comissão de Política

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

Legislatura

6.12.2007 810

27.11.2007 14ª Reunião
Extraordinária da

Comissão de
Participação Popular

na 1ª Sessão
Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

13.12.2007 1623

27.11.2007 29ª Reunião Ordinária da
Comissão de Cultura

na 1ª Sessão
Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

14.12.2007 1680

27.11.2007 33ª Reunião Ordinária da
Comissão de
Transporte,

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

22.12.2007 2550

27.11.2007 1ª Reunião Especial da
Comissão Especial
para Emitir Parecer

sobre a Indicação da
Jornalista Vilma

Tomaz Ribeiro para
compor o Conselho de

Defesa Social

22.12.2007 2551

28.11.2007 32ª Reunião Ordinária da 4.12.2007 18



Comissão de
Segurança Pública na
1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª
Legislatura

28.11.2007 34ª Reunião Ordinária da
Comissão de
Fiscalização
Financeira e

Orçamentária na 1ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

4.12.2007 19

28.11.2007 16ª Reunião
Extraordinária da

Comissão de
Participação Popular

na 1ª Sessão
Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

4.12.2007 20

28.11.2007 17ª Reunião
Extraordinária da

Comissão de
Constituição e Justiça

na 1ª Sessão
Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

5.12.2007 472

28.11.2007 76ª Reunião
Extraordinária da 1ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

6.12.2007 801

28.11.2007 77ª Reunião
Extraordinária da 1ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

8.12.2007 1333



28.11.2007 33ª Reunião Ordinária da
Comissão de

Administração Pública
na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

8.12.2007 1365

28.11.2007 26ª Reunião Ordinária da
Comissão de Turismo,
Indústria, Comércio e
Cooperativismo na 1ª

Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

8.12.2007 1365

28.11.2007 56ª Reunião Especial da
1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª
Legislatura -
Destinada a

Homenagear a
Federação dos

Trabalhadores nas
Indústrias Extrativas
do Estado de Minas

Gerais - Ftiemg- pelos
seus 50 Anos de

Fundação

14.12.2007 1657

28.11.2007 33ª Reunião Ordinária da
Comissão de Meio

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

21.12.2007 2302

28.11.2007 15ª Reunião
Extraordinária da

Comissão de
Participação Popular

na 1ª Sessão

21.12.2007 2303



Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

28.11.2007 28ª Reunião Ordinária da
Comissão do
Trabalho, da

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

21.12.2007 2304

28.11.2007 24ª Reunião Ordinária da
Comissão de Redação

na 1ª Sessão
Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

21.12.2007 2305

28.11.2007 29ª Reunião Ordinária da
Comissão de

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

Legislatura

21.12.2007 2306

28.11.2007 30ª Reunião
Extraordinária da

Comissão de
Fiscalização
Financeira e

Orçamentária na 1ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

21.12.2007 2307

28.11.2007 30ª Reunião Ordinária da
Comissão de Saúde

na 1ª Sessão
Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

22.12.2007 2552

28.11.2007 33ª Reunião Ordinária da
Comissão de

22.12.2007 2553



Educação, Ciência,
Tecnologia e

Informatica na 1ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura
29.11.2007 Reunião Ordinária da

1ª Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

1º.12.2007 1

29.11.2007 Reunião
Extraordinária da 1ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

8.12.2007 1364

29.11.2007 15ª Reunião
Extraordinária da

Comissão de Política
Agropecuária e

Agroindustrial na 1ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

13.12.2007 1624

29.11.2007 33ª Reunião Ordinária da
Comissão de Direitos

Humanos na 1ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

21.12.2007 2308

29.11.2007 14ª Reunião
Extraordinária da

Comissão de
Segurança Pública na
1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª
Legislatura

21.12.2007 2310

29.11.2007 31ª Reunião Ordinária da 22.12.2007 2554



Comissão de
Participação Popular

na 1ª Sessão
Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

30.11.2007 57ª Reunião Especial da
1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª
Legislatura -

Destinada à Entrega
ao Sr. Manoel

Conegundes da Silva
do Título de Cidadão
Honorário do Estado

de Minas Gerais

5.12.2007 452

30.11.2007 3ª Reunião Especial da
Comissão de Direitos

Humanos na 1ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

21.12.2007 2311

3.12.2007 58ª Reunião Especial da
1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª
Legislatura -
Destinada a

Homenagear à
Associação dos

Municípios da Área
Mineira da Sudene -
Amams - pelos seus

30 Anos de Fundação

11.12.2007 1379

4.12.2007 117ª Reunião Ordinária da
1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª
Legislatura

6.12.2007 590

4.12.2007 34ª Reunião Ordinária da 8.12.2007 1366



Comissão de
Transporte,

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

4.12.2007 78ª Reunião
Extraordinária da 1ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

11.12.2007 1403

4.12.2007 1ª Reunião Especial da
Comissão Especial
para Emitir Parecer
sobre a Proposta de

Emenda às
Constituição nº

25/2007 na 1ª Sessão
Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

29.12.2007 3069

5.12.2007 118ª Reunião Ordinária da
1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª
Legislatura

7.12.2007 931

5.12.2007 27ª Reunião Ordinária da
Comissão de Turismo,
Indústria, Comércio e
Cooperativismo na 1ª

Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

8.12.2007 1367

5.12.2007 79ª Reunião
Extraordinária da 1ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

12.12.2007 1468

5.12.2007 80ª Reunião 13.12.2007 1588



Extraordinária da 1ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura
5.12.2007 34ª Reunião Ordinária da

Comissão de
Administração Pública

na 1ª Sessão
Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

13.12.2007 1626

5.12.2007 19ª Reunião
Extraordinária da

Comissão de
Constituição e Justiça

na 1ª Sessão
Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

13.12.2007 1627

5.12.2007 34ª Reunião Ordinária da
Comissão de

Educação, Ciência,
Tecnologia e

Informática na 1ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

14.12.2007 1680

5.12.2007 34ª Reunião Ordinária da
Comissão de Meio

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

14.12.2007 1683

5.12.2007 22ª Reunião
Extraordinária da

Comissão de
Administração Pública

na 1ª Sessão
Legislativa Ordinária

14.12.2007 1685



da 16ª Legislatura
5.12.2007 8ª Reunião

Extraordinária da
Comissão de
Transporte,

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

15.12.2007 1757

5.12.2007 30ª Reunião Ordinária da
Comissão de

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

Legislatura

15.12.2007 1758

5.12.2007 31ª Reunião
Extraordinária da

Comissão de
Fiscalização
Financeira e

Orçamentária na 1ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

19.12.2007 1844

5.12.2007 29ª Reunião Ordinária da
Comissão do
Trabalho, da

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

19.12.2007 1845

5.12.2007 8ª Reunião Conjunta das
Comissões de
Fiscalização
Financeira e

Orçamentária e de

20.12.2007 1953



Membros das
Comissões

Permanentes (§ 1º do
Art. 204 do Regimento

Interno) - na 1ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura
5.12.2007 35ª Reunião Ordinária da

Comissão de
Fiscalização
Financeira e

Orçamentária na 1ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

21.12.2007 2313

5.12.2007 25ª Reunião Ordinária da
Comissão de Redação

na 1ª Sessão
Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

21.12.2007 2315

5.12.2007 33ª Reunião Ordinária da
Comissão de

Segurança Pública na
1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª
Legislatura

22.12.2007 2555

6.12.2007 119ª Reunião Ordinária da
1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª
Legislatura

8.12.2007 1113

6.12.2007 59ª Reunião Especial da
1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª
Legislatura -
Destinada a

Homenagear a Rede

12.12.2007 1457



Super de Televisão
pelos seus 5 Anos de

Fundação
6.12.2007 81ª Reunião

Extraordinária da 1ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

13.12.2007 1602

6.12.2007 11ª Reunião
Extraordinária da

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

Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

14.12.2007 1686

6.12.2007 28ª Reunião Ordinária da
Comissão de Defesa
do Consumidor e do
Contribuinte na 1ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

14.12.2007 1687

6.12.2007 1ª Reunião Especial da
Comissão Especial
para Emitir Parecer

sobre a Indicação de
Luis Carlos Balbino

Gambogi para compor
o Conselho de Defesa

Social

15.12.2007 1758

6.12.2007 11ª Reunião
Extraordinária da

Comissão de Redação
na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

19.12.2007 1846



6.12.2007 32ª Reunião Ordinária da
Comissão de

Participação Popular
na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

19.12.2007 1847

6.12.2007 32ª Reunião
Extraordinária da

Comissão de
Fiscalização
Financeira e

Orçamentária na 1ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

21.12.2007 2316

6.12.2007 33ª Reunião
Extraordinária da

Comissão de
Fiscalização
Financeira e

Orçamentária na 1ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

22.12.2007 2556

6.12.2007 34ª Reunião Ordinária da
Comissão de Direitos

Humanos na 1ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

27.12.2007 2602

7.12.2007 60ª Reunião Especial da
1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª
Legislatura -
Destinada a

Homenagear o Partido
Humanista da

13.12.2007 1566



Solidariedade - PHS -
pelos seus 10 Anos de

Fundação
7.12.2007 34ª Reunião

Extraordinária da
Comissão de
Fiscalização
Financeira e

Orçamentária na 1ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

22.12.2007 2558

7.12.2007 9ª Reunião
Extraordinária da

Comissão de
Transporte,

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

22.12.2007 2559

10.12.2007 4ª Reunião Especial da
Comissão de Direitos

Humanos na 1ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

22.12.2007 2560

11.12.2007 Reunião Ordinária da
1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª
Legislatura

13.12.2007 1566

11.12.2007 7ª Reunião
Extraordinária da

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

13.12.2007 1629



11.12.2007 83ª Reunião
Extraordinária da 1ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

14.12.2007 1669

11.12.2007 82ª Reunião
Extraordinária da 1ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

15.12.2007 1749

11.12.2007 35ª Reunião
Extraordinária da

Comissão de
Fiscalização
Financeira e

Orçamentária na 1ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

18.12.2007 1789

11.12.2007 38ª Reunião Ordinária da
Comissão de

Constituição e Justiça
na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

20.12.2007 1954

11.12.2007 32ª Reunião Ordinária da
Comissão de Política

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

Legislatura

22.12.2007 2561

11.12.2007 9ª Reunião
Extraordinária da

Comissão de
Educação, Ciência,

Tecnologia e

22.12.2007 2563



Informática na 1ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura
12.12.2007 Reunião Ordinária da

1ª Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

14.12.2007 1657

12.12.2007 84ª Reunião
Extraordinária da 1ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

14.12.2007 1671

12.12.2007 1ª Reunião Especial da
Comissão Especial
para Emitir Parecer
sobre a Proposta de

Emenda à
Constituição nº

37/2007

18.12.2007 1790

12.12.2007 35ª Reunião Ordinária da
Comissão de

Administração Pública
na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

19.12.2007 1848

12.12.2007 85ª Reunião
Extraordinária da 1ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

20.12.2007 1915

12.12.2007 34ª Reunião Ordinária da
Comissão de

Segurança Pública na
1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª
Legislatura

20.12.2007 1956



12.12.2007 35ª Reunião Ordinária da
Comissão de Meio

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

22.12.2007 2564

12.12.2007 31ª Reunião Ordinária da
Comissão de

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

Legislatura

22.12.2007 2565

12.12.2007 28ª Reunião Ordinária da
Comissão de Turismo,
Indústria, Comércio e
Cooperativismo na 1ª

Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

29.12.2007 3070

13.12.2007 120ª Reunião Ordinária da
1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª
Legislatura

15.12.2007 1711

13.12.2007 61ª Reunião Especial da
1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª
Legislatura -

Destinada à Entrega
ao Sr. Giacomo
Angelo Regaldo,

Presidente da Teksid
Nafta - Mercosul e da
Câmara de Comércio

e Indústria Ítalo-
Brasileira de Minas
Gerais do Título de

19.12.2007 1824



Cidadão Honorário do
Estado de Minas

Gerais
13.12.2007 35ª Reunião Ordinária da

Comissão de Direitos
Humanos na 1ª

Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

19.12.2007 1849

13.12.2007 86ª Reunião
Extraordinária da 1ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

20.12.2007 1932

13.12.2007 15ª Reunião
Extraordinária da

Comissão de
Segurança Pública na
1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª
Legislatura

22.12.2007 2566

13.12.2007 12ª Reunião
Extraordinária da

Comissão de Redação
na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

29.12.2007 3070

14.12.2007 28ª Reunião
Extraordinária da

Comissão de Direitos
Humanos na 1ª

Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

29.12.2007 3071

14.12.2007 8ª Reunião
Extraordinária da

Comissão de Meio

29.12.2007 3072



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

17.12.2007 62ª Reunião Especial da
1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª
Legislatura -
Destinada a

Homenagear a
Usiminas pelo seus 45
Anos de Operação na

Cidade de Ipatinga

21.12.2007 2281

18.12.2007 121ª Reunião Ordinária da
1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª
Legislatura

20.12.2007 1883

18.12.2007 87ª Reunião
Extraordinária da 1ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

20.12.2007 1942

18.12.2007 39ª Reunião Ordinária da
Comissão de

Constituição e Justiça
na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

28.12.2007 2954

18.12.2007 88ª Reunião
Extraordinária da 1ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

29.12.2007 2995

19.12.2007 122ª Reunião Ordinária da
1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª
Legislatura

21.12.2007 2232



19.12.2007 89ª Reunião
Extraordinária da 1ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

29.12.2007 3043

19.12.2007 36ª Reunião Ordinária da
Comissão de

Administração Pública
na 1ª Sessão

Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

29.12.2007 3074

20.12.2007 123ª Reunião Ordinária da
1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª
Legislatura

28.12.2007 2816
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 1º DE DEZEMBRO DE 2007

ATA
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA EM 29/11/2007
Presidência do Deputado Doutor Viana

Sumário: Comparecimento - Falta de quórum.
Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:
Doutor Viana - Dinis Pinheiro - Almir Paraca - André Quintão -

Antônio Carlos Arantes - Arlen Santiago - Bráulio Braz - Carlin Moura -
Dalmo Ribeiro Silva - Doutor Rinaldo - Elisa Costa - Eros Biondini -
Getúlio Neiva - Jayro Lessa - João Leite - Juninho Araújo - Leonardo
Moreira - Luiz Tadeu Leite - Maria Lúcia Mendonça - Padre João -
Pinduca Ferreira - Sebastião Helvécio - Vanderlei Jangrossi -
Vanderlei Miranda - Zé Maia.

Falta de Quórum
O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 14h15min, a lista de

comparecimento não registra a existência de número regimental. A
Presidência deixa de abrir a reunião, por falta de quórum, e convoca
as Deputadas e os Deputados para a especial de amanhã, dia 30, às
20 horas, nos termos do edital de convocação.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE
- O Sr. Presidente despachou, em 29/11/2007, a seguinte

comunicação:
Do Deputado Sebastião Helvécio notificando o falecimento do Sr.

Newton de Freitas Dantas, ocorrido em 20/11/2007, em Juiz de Fora.
(- 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 o “Bragança Jornal” pelo transcurso de seu

80º aniversário de veiculação (Requerimento nº 1.372/2007, do
Deputado Dalmo Ribeiro Silva);



2

de congratulações com o Município de Caxambu, na pessoa do Sr.
Isaac Rosental, Prefeito Municipal, pelo recebimento do Prêmio
Gestor Eficiente da Merenda Escolar (Requerimento nº 1.390/2007, do
Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

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 (Requerimento nº 1.434/2007, do Deputado Dalmo
Ribeiro Silva);

de aplauso à Emater-MG pelo 59º aniversário de sua fundação
(Requerimento nº 1.436/2007, do Deputado Doutor Viana);

de congratulações com o Sr. Paulino Cícero de Vasconcelos por sua
posse como Presidente do Sindicato da Indústria do Ferro de Minas
Gerais (Requerimento nº 1.441/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro
Silva);

de repúdio pela decisão do Juiz Edilson Rumbelsperger Rodrigues,
da Comarca de Sete Lagoas, por rejeitar pedidos de providências
contra indivíduos que agrediram e ameaçaram suas companheiras,
sob a alegação de ser inconstitucional a Lei Maria da Penha
(Requerimento nº 1.448/2007, da Deputada Ana Maria Resende e
outros);

de pesar pelo falecimento do Sr. José Levindo Fumian, ex-Prefeito
Municipal de Antônio Prado de Minas, ocorrido em 7/11/2007, nesse
Município (Requerimento nº 1.459/2007, do Deputado Sebastião
Costa);

de congratulações com o Sr. Antônio Américo Pedroso, Delegado-
Chefe da Polícia Federal no Estado, por sua atuação no exercício do
cargo (Requerimento nº 1.450/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro
Silva);

de congratulações com o Sr. Bruno Melo Lima, Diretor-Presidente da
Metalsider Ltda., pelos serviços prestados na Presidência do Sindicato
da Indústria do Ferro no Estado de Minas Gerais - Sindifer
(Requerimento nº 1.452/2007, do Deputado Jayro Lessa);

de aplauso ao Sr. Tião Viana, Senador, pela apresentação do
Projeto de Lei do Senado nº 219/2007, que trata da oferta de
procedimentos terapêuticos e da dispensação de medicamentos pelo
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SUS (Requerimento nº 1.548/2007, da Comissão de Saúde).
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 4 DE DEZEMBRO DE 2007

ATAS
ATA DA 55ª REUNIÃO ESPECIAL DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 26/11/2007
Presidência do Deputado Doutor Viana

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa -
Registro de presença - Destinação da reunião - Execução do Hino
Nacional - Apresentação artística - Palavras do Deputado Dinis
Pinheiro - Entrega de placa - Palavras da Sra. Elizabeth Coelho
Fontes - Apresentação musical - Palavras do Sr. Presidente -
Encerramento - Ordem do dia

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Doutor Viana - Dinis Pinheiro - Tiago Ulisses - Gustavo Valadares.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 20h15min, declaro

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

Ata
- O Deputado Gustavo Valadares, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à

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

O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa a Exma. Sra.
Elizabeth Coelho Fontes, Diretora do Instituto São Rafael; e os
Exmos. Srs. Marcílio Bezerra, Prefeito Municipal de Taquaraçu de
Minas; José Juvenal da Cruz Filho, ex-Diretor do Instituto São Rafael;
e Deputado Dinis Pinheiro, autor do requerimento que deu origem a
esta homenagem.

Registro de Presença
O locutor - Gostaríamos de registrar a presença dos Exmos. Srs.

Rogério Bertho, Assessor de Comunicação Social da Secretaria de
Estado de Esportes da Juventude; Juarês Gomes Martins, Presidente
da Associação de Amigos do Instituto São Rafael; Dr. Sinval Batista
Ferreira, Presidente da Associação Mineira de Apoio aos Cegos; da
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Exma. Sra. Valéria Marques, Assessora Técnica Regional dos
Correios; de professores e servidores do Instituto, e de familiares dos
alunos.

Destinação da Reunião
O locutor - Destina-se esta reunião a homenagear o Instituto São

Rafael pelos relevantes serviços prestados à educação dos
deficientes visuais do Estado.

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

será interpretado pelo Coral do Instituto São Rafael, sob a direção do
Prof. Ivan Gomes, acompanhado pelo Prof. José do Carmo Couto, no
teclado.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.
Apresentação Artística

O locutor - Convidamos os presentes a assistir à apresentação do
grupo Mensageiros do Rei.

- Procede-se à apresentação artística.
Palavras do Deputado Dinis Pinheiro

Exmo. Sr. Vice-Presidente da Assembléia Legislativa, Deputado
Doutor Viana, nosso fraterno amigo; prezada amiga Elizabeth Coelho
Fontes, Diretora do Instituto São Rafael; caro amigo Marcílio Bezerra,
Prefeito de Taguaraçu de Minas; caro José Juvenal da Cruz Filho,
figura humana extraordinária, ex-Diretor do Instituto São Rafael.
Quero saudar também os funcionários; os colaboradores e os alunos
dessa conceituada escola; os visitantes; as senhoras e os senhores.

O ser humano, no seu peregrinar transitório, tem no viver uma
constante reflexão e desafio. Conta-nos a história, senhoras e
senhores, que dessa reflexão, desse pensar ou, mais propriamente,
desse cogitar, tem-se o reconhecimento da existência. Assim ficou
registrado por René Descartes, filosofo francês do século XVI. O
desafio está no viver... E mais ainda em viver plenamente. Para o
relacionamento com os semelhantes, com as coisas e com outras
espécies, o ser humano é dotado de sentidos. Em número de cinco,
tem-se pela visão especial atenção. O conhecimento, fruto da
aplicação da capacidade humana, sempre foi identificado com a luz.
Platão, filósofo grego, assim lhe atribui esse adjetivar no mito da
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caverna, na obra "A República". No século XVIII na França, ocorreu o
movimento conhecido como Iluminismo, em razão do retirar da
humanidade das trevas por via do conhecimento. Poderíamos até
aqui, senhoras e senhores, dizer que ter conhecimento é ter visão.
“Contrário sensu”, estar na escuridão é não deter conhecimento.
Dessa feita é bem apropriado o adjetivo “iluminado” quanto ao Instituto
São Rafael, que leva a luz do conhecimento àqueles privados do
sentido da visão, consentâneo com o título que o mestre José Juvenal
da Cruz, em 2003, atribuiu ao livro sobre o Instituto, denominando-o
“Agentes da Luz - O Instituto”. Destaca o autor que foi aluno, professor
e Diretor do Instituto de São Rafael, que esse Instituto é farol maior
formado por tantas luzes quantos foram os que construíram a sua
bonita história. Nosso tema centralizador é o Instituto com sua missão
de ser luz. E, senhoras e senhores, como nos dizia o Mestre dos
Mestres Jesus Cristo, não se acende uma lâmpada para colocá-la
debaixo de uma mesa, mas para brilhar.

Sr. Presidente, Deputado Doutor Viana, mineiros e brasileiros de
todos os recônditos puderam e a ainda podem ser iluminados e
partícipes dessa luz, na extensão real do termo. Arnaldo Godói, ao
prefaciar o citado livro, destaca a rica história do Instituto e registra
que “a relação que o São Rafael estabelece com a cidade quebra
preconceitos, fazendo da convivência e das diferenças um exercício
cotidiano de democracia e solidariedade”. Trago à baila, senhoras e
senhores, do mesmo prefaciador, palavras que ressaltam o objetivo
trilhado por essa colenda Assembléia: “...da possibilidade, por de via
reflexão e análise, de vislumbrar caminhos e alternativas para que o
Instituto São Rafael continue a desempenhar o papel que lhe cabe na
formação e aplicação de uma política inclusiva e responsável e
transformadora”. Os sentidos tornam a pessoa partícipe de atividades
e de ações sociais. O que importa que a ausência de qualquer deles,
notadamente a ligada à visão, implica dessocialização e, por
conseguinte, exclusão. O mundo capitalista premia a visão como
aparelho de relacionamento e de consumo. Desnecessário dizer sobre
o enorme avanço tecnológico em que a imagem tem primazia.
Histórias variadas, Sr. Presidente, acorrem às pessoas, ao longo do
tempo, sobre o contato destas com a ausência de visão ou a cegueira
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total. Alguns até mesmo ainda na tenra idade.
Peço licença, senhoras e senhores, queridos alunos do Instituto,

para contar a história de um menino, nascido em um lugarejo a 45km
de Paris, em 4/1/1809, filho de Munique Baron e do seleiro Simon
René Braille. Logo que começou a andar, a criança acostumou-se a ir
para a oficina do pai, para brincar com as aparas de couro, que
sobraram do material utilizado na fabricação de selas. Com 3 anos de
idade, Louis Braille pediu uma ferramenta do pai, um furador, e ao
tentar furar uma das aparas, para vê-lo do outro lado, colocou-a muito
próxima ao rosto. O furador escorregou no couro e atingiu em cheio o
olho da criança. O atendimento médico foi precário, principalmente
considerando a gravidade do ferimento. Vieram a infecção, a
conjuntivite e a oftalmia, com a destruição das duas córneas, o que
provocou a cegueira total do garoto aos 5 anos de idade. Aluno
inteligente ingressou no Instituto Imperial dos Jovens Cegos de Paris.
Com seu caráter pesquisador, dedicou-se à busca de um método que,
sem as dificuldades dos que então existiam, possibilitasse aos cegos
o acesso à escrita, à leitura, ao saber. Ele não aceitava o isolamento
com que os cegos viviam e intensificou a busca por solução. Braille
tomou conhecimento de um método ainda rudimentar utilizado por
Charles Barbier, um capitão do exército francês, que se utilizava de
sinais em relevo para que os soldados se comunicassem à noite. Esse
método inclusive era utilizado no Instituto, mas apresentava várias
dificuldades: não permitia conhecer a ortografia, não tinha sinais para
pontuações, acentuações e numeração, além da desconsideração da
musicografia e era também de lenta leitura. Esse jovem, então com 15
anos de idade, em 1824, criou um método tão perfeito que há quase
dois centenários continua na sua fórmula original. A história dessa
criança encerra-se em 6/1/1852 com o falecimento. Sua obra vive em
cada um sendo caminho para o conhecimento e, portanto, fonte de
luz.

Salienta mestre Juvenal Filho, na mencionada obra, que há 200
anos os cegos forçosamente iam para a mendicância, eram alugados
para a execução dos trabalhos braçais ou eram expulsos de casa,
jogados à própria sorte. Não era somente o fato de não haver
legislação em favor de quem não enxergava, ressalta o autor, “a
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mentalidade era que eles eram seres à parte. Não tinham direito a
emprego, não faziam parte da sociedade. Considerando o caos em
que viviam, buscavam trabalho em circos, onde, ridicularizando sua
própria situação, ganhavam o seu sustento. A verdade é que os
princípios de igualdade, liberdade e fraternidade das Revoluções
Americana e Francesa em momento algum eram praticados. A
situação dos deficientes era vexatória na época. Não apenas pela falta
de humanidade das pessoas ... muitos acreditavam que isto estava
‘determinado’.”

No Brasil Império, o imperador D. Pedro II, ao fundar no Rio de
Janeiro em 1854, o Instituto dos Meninos Cegos - mais tarde Instituto
Benjamin Constant - assim teria dito: a cegueira continua sendo triste,
mas deixa de ser uma desgraça. O Benjamim Constant tornou-se para
o País centro de referência em educação, habilitação e reabilitação de
deficientes visuais, atuando nas áreas de capacitação de professores,
no desenvolvimento de projetos relacionados a deficiência visual e na
produção e adaptação de material pedagógico. Em 1925, no governo
do Presidente - designação atribuída, ao Governador na República
Velha - Fernando de Melo Viana foi instituído e, em 2/9/1926,
inaugurado o Instituto São Rafael. A ação de Melo Viana foi em
atenção ao pedido de três ex-alunos do Instituto Benjamim Constant:
dois mineiros de Diamantina - João Gabriel de Almeida e Aires da
Mata Machado - e um paulista - Mamede Freire. O primeiro endereço
do Instituto foi na Rua Guarani, esquina com a Rua Tupinambás,
Centro da cidade, até 1959 - já sob o governo de Bias Fortes -, ano
em que passou a ocupar o endereço da Avenida Augusto de Lima, nº
2.109, no Bairro Barro Preto, na nossa querida Capital mineira. A
certidão de nascimento do Instituto é a Lei nº 895, de 10/9/25. O nome
Instituto São Rafael prevaleceu até 1976 - nome que a comunidade
ainda prefere - e, a partir de então, Escola Estadual São Rafael. A
escolha do nome foi o daquele que desde os tempos bíblicos se
preocupava com os cegos: o arcanjo Rafael.

A escola dispõe de uma área de mais de 13.000m2, com quatro
pátios internos, três de cimento e um onde se desenvolve um projeto
de horta para a produção de verduras. A área construída se divide em
cinco blocos. No primeiro bloco está a administração, central de
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informática, imprensa em braile, salas de 5ª a 8ª séries, terapia
ocupacional, serviço social, psicologia, serviços médico e
odontológico, sala de educação sensorial, refeitório e cozinha; no
segundo, dormitórios masculino e feminino, sala de musculação,
cursos musicais, o Departamento de Atendimento à Surdocegueira e
Orientação e Mobilidade; no terceiro, para o ensino médio, bibliotecas
e salas de 1ª a 4ª séries; no quarto, oficinas pedagógicas, o Serviço
de Apoio ao Deficiente Visual Integrado - Sadevi -, laboratório de
ciências e sala de teatro; e o quinto é uma casa que funcionava como
residência dos antigos Diretores e que, atualmente, é utilizada para
atividades da vida diária.

Em entrevista concedida no ano de 2003 a Leonardo Raja Gabaglia,
José Juvenal da Cruz Filho, então Diretor da escola, destacou a
finalidade, as ações e os serviços nobres do Instituto.

Ao longo de sua história, Deputado Doutor Viana, o Instituto São
Rafael ampliou e muito a sua estrutura inicial e os serviços oferecidos.
À tarefa de educar somaram-se a reabilitação, a estimulação precoce,
a educação e reeducação visual, as atividades de vida diária - AVD -,
a orientação e mobilidade - OM -, a socialização e, a critério da
escola, o trabalho pela inclusão por meio do serviço de apoio ao
deficiente visual integrado, da capacitação de professores e
estagiários de outras escolas e do atendimento ao público em geral.

Para atender a esses objetivos, a escola conta com os seguintes
cursos e serviços: Educação Infantil, Educação Fundamental,
Educação de Jovens e Adultos, ensino médio - não especial - e o
Sadevi, suporte que o São Rafael oferece a mais de 60 escolas em
que estudam deficientes visuais. Além de orientar famílias e
professores de outras escolas, os profissionais do São Rafael
transcrevem as provas para os alunos cegos, ampliam-nas para os de
baixa visão e dão a estes estimulação, educação e reeducação visual.

A escola ainda conta com 12 oficinas pedagógicas: encadernação,
informática, tapeçaria, AVD, bijuteria, tricô, marcenaria e bricolagem,
simbologia e datilografia em braile, tecelagem e modelagem, braile
para adultos, OM e cursos musicais de teoria, musicografia,
instrumentos e canto coral e individual.

Para dar o devido suporte, há duas bibliotecas, em braile e em tinta,
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audioteca, central de informática, imprensa em braile e piscinas para
adultos e crianças. O Instituto conta ainda com uma orientadora
educacional, duas supervisoras pedagógicas, três assistentes sociais,
duas terapeutas ocupacionais, três psicólogas, fonoaudióloga,
fisioterapeuta, médico, dentista e um professor coordenando cada
segmento. Dispõe, também, de dois corais e bandas, que se
apresentam em todo o Estado. Hoje temos a oportunidade de aplaudir
um coral que aqui se apresenta.

A Secretaria de Educação, por meio da Resolução nº 757/2006,
disciplinou a organização e o funcionamento do Instituto São Rafael
nela se destaca a importância do Instituto como pioneiro, em Minas
Gerais, no atendimento às pessoas com deficiência visual e a
relevância de seu papel na divulgação de orientações pedagógicas
visando à escolarização de deficientes visuais.

O Instituto, menciona a resolução, é escola pública estadual
especializada que oferece escolarização, habilitação e reabilitação de
deficientes visuais, capacitação de docentes e apoio técnico às
escolas comuns e a outras instituições de ensino.

O funcionamento do Instituto dá-se em quatro núcleos, a saber:
1 - Núcleo de Escolarização: destinado à escolarização, na pré-

escola e no ensino fundamental, de alunos com deficiência visual
associada ou não a outra deficiência;

2 - Núcleo Pedagógico e de Formação de Educadores: destinado a
complementar a escolarização de alunos com deficiência visual e a
oferecer cursos de formação continuada para educadores da rede
pública de ensino;

3 - Núcleo de Apoio e de Produção de Recursos Pedagógicos:
destinado a apoiar os alunos com deficiência visual incluídos nas
escolas comuns, produzindo e adequando recursos didáticos e
sugerindo adaptações necessárias para o atendimento educacional;

4 - Núcleo de Habilitação e Reabilitação: destinado a estimular a
aprendizagem e a desenvolver as aptidões, a autonomia e a qualidade
de vida do deficiente visual que demandar atendimento.

Destacamos, Sr. Presidente, senhoras e senhores, no exato sentido
da educação como atividade de suporte e, por conseguinte, de luz, os
princípios ressaltados por Juvenal Filho no livro “Agente da Luz”:
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a) Individualização: o aluno portador de cegueira ou baixa visão,
mais do que os outros, necessita de atendimento individualizado,
levando-se em conta suas diferenças e potencialidades.

b) Concretização: o deficiente visual somente conseguirá formar
conceitos reais, perceber as características dos objetos e inteirar-se
do espaço que o cerca através da exploração dos outros sentidos. Daí
ser imprescindível que ele toque em tudo, que o objeto grande seja
diminuído, que o pequeno seja aumentado e que sempre se dêem
explicações detalhadas, porque as adaptações não deixam de ser
uma distorção do real. Se não for dada especial atenção à
concretização, os conhecimentos formais poderão ser mal
compreendidos e deformados, levando o aluno a conceituações
erradas ou ao verbalismo, a descrever sem saber o que é.

c) Ensino unificado: a visão tende a organizar o conhecimento. Para
quem não enxerga, é necessário que as orientações levem a criança a
inserir-se em uma situação de vida que seja dada de forma global. O
professor deve explorar todas as oportunidades sensoriais do aluno,
levando-o a utilizá-las no estudo, na vida diária, na orientação e
mobilidade, além de sugerir aos pais que façam o mesmo.

d) Estímulo adicional: a visão é o sentido que mais recebe estímulos
para a observação de novas situações. Não a possuindo, a criança
pode ter uma vida muito restrita, caso não lhe seja dada a
oportunidade de vivenciar novas experiências, de conhecer coisas
novas e de conhecer o mundo, sendo estimulada em sua busca. Essa
estimulação vai contribuir para que no futuro o aluno tenha os pré-
requisitos necessários para uma locomoção independente.

e) Auto-atividade: o atendimento da criança cega ou de baixa visão
precisa ser bem estruturado, porque seu objetivo fundamental é,
através da estimulação dos sentidos restantes, levá-la a explorar
todas as suas potencialidades, seja na escola, seja na vida diária.

Segundo a Organização Mundial de Saúde - OMS -, 10% da
população dos países em vias de desenvolvimento são constituídos
de pessoas portadoras de deficiência. Dessa parcela, 50% possuem
deficiência mental; 20%, física; 15%, auditiva; 10%, múltipla; e 5%,
visual. Apenas 3% da população de deficientes recebem algum tipo de
assistência.
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Senhoras e senhores, a homenagem ao Instituto é ampliada e chega
a todos os que o integram e integraram em quaisquer posições e
funções.

O destaque, feito por esta Casa Legislativa, Sr. Presidente, Sra.
Elizabeth, Sr. Juvenal, Sr. Prefeito Marcílio, senhoras e senhores, da
importante instituição de ensino, como luz e modelo, não deve ficar
somente no momento, mas eternizar-se, perpetuando sentido e
sentimento, em prol do viver pleno de graça, amizade, ternura e amor.

Registro, comovido, Sr. Presidente, que mais conhecendo o Instituto
e todos que formam a sua realidade, deixei a cegueira do
desconhecimento para a luz da visão, diante destes agentes da luz,
agentes do amor, agentes da solidariedade, agentes do Mestre dos
Mestres.

Que Deus abençoe a todos vocês e que continue iluminando os
nossos caminhos. Muito obrigado.

Entrega de Placa
O locutor - Neste instante, o Deputado Doutor Viana, representando

o Presidente da Assembléia Legislativa, Deputado Alberto Pinto
Coelho, fará a entrega à Sra. Elizabeth Coelho Fontes, Diretora do
Instituto São Rafael, de placa alusiva a esta homenagem. A placa
contém os seguintes dizeres: “É inestimável a contribuição de quem
resgata a auto-estima e oferece instrumentos para a inclusão social e
o pleno desenvolvimento dos deficientes visuais. Felizmente, esse
público conta, em Belo Horizonte, com uma entidade que se dedica a
essa missão com seriedade e competência. A homenagem e o
reconhecimento da Assembléia Legislativa ao Instituto São Rafael
pelos relevantes serviços prestados à educação dos deficientes
visuais do Estado”.

O Sr. Presidente - A Presidência, com muita alegria e muita honra,
convida também para fazer a entrega da placa o Deputado Dinis
Pinheiro, autor do requerimento que deu origem a esta homenagem.

- Procede-se à entrega da placa.
O locutor - Neste instante, o Deputado Dinis Pinheiro, 1º-Secretário

desta Casa, presta homenagem ao Instituto São Rafael, passando às
mãos de sua Diretora, Sra. Elizabeth Coelho Fontes, um exemplar de
edição em braile da Bíblia Sagrada.
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- Procede-se à entrega da Bíblia Sagrada.
Palavras da Sra. Elizabeth Coelho Fontes

Boa-noite a todos. Exmo. Vice-Presidente da Assembléia Legislativa
do Estado de Minas Gerais, Deputado Doutor Viana, representando o
Presidente desta Casa, Deputado Alberto Pinto Coelho; Exmo. Sr.
Marcílio Bezerra, Prefeito de Taquaraçu de Minas; Sr. José Juvenal da
Cruz Filho, Ex-Diretor do Instituto São Rafael; Exmo. Deputado Dinis
Pinheiro, autor do requerimento que deu origem a esta homenagem;
senhoras e senhores.

O corpo docente do Instituto São Rafael, sensibilizado pela
homenagem prestada por esta Casa à nossa instituição, agradece
todo carinho aqui explícito nesta noite. Todo o trabalho desenvolvido
pelos profissionais do Instituto é voltado para o processo de
habilitação, reabilitação, encaminhamento e inclusão dos deficientes
visuais no mundo atual. Enormes esforços são despendidos com o
intuito de que todo o trabalho desenvolvido em nossa escola seja
profícuo e coroados de êxitos nossos ideais. Embalando sonhos,
disponibilizando tempo, unindo forças, contando com aliados
precisosos como o Governador do Estado de Minas Gerais, a
Secretaria de Educação, a Diretoria de Educação Especial, a
Metropolitana A, os familiares, amigos e colaboradores, cada um
assumindo responsabilidades peculiares, muito nos ajudam nesse
nobre trabalho de educar integralmente todos aqueles que buscam
essa quase centenária escola, única no Estado, ávidos por se
tornarem cidadãos independentes e aptos a trabalhar por um País
melhor e mais justo. E, nesse contexto de formação humanística,
respaldados por conceitos e valores legados dos nossos familiares,
tocados pelo espírito cristão e pelo sopro divino de um amor maior, tal
qual nos ensinou o grande mestre Jesus, reiteramos o nosso pedido
de que assim continuemos, unidos no mesmo ideal, a fim de
crescermos juntos, caminhando sempre em busca de meios que nos
levam a alcançar os fins a que se destina a educação em toda a sua
plenitude. De coração, agradeço uma vez mais a colaboração e a
presença de todos. Obrigada.

Apresentação Musical
O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Hino do Instituto São
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Rafael, de autoria de Damasceno Lamaison, e “Syahamba”, que serão
interpretados pelo coral do Instituto.

- Procede-se à apresentação musical.
Palavras do Sr. Presidente

Saúdo a Exma. Sra. Elizabeth Coelho Fontes, Diretora do Instituto
São Rafael; o Exmo. Sr. Marcílio Bezerra, Prefeito de Taquaraçu de
Minas, em cuja pessoa quero cumprimentar todas as autoridades
constituídas e eleitas aqui presentes; o Sr. José Juvenal da Cruz
Filho, Ex-Diretor do Instituto São Rafael, a quem homenageamos pela
presença, que muito engrandece esta reunião; o Deputado Dinis
Pinheiro, meu preclaro amigo, 1º-Secretário desta Casa e autor do
requerimento iluminado que deu origem a esta homenagem; as
demais autoridades presentes; as senhoras e os senhores; os
mestres; os componentes; os ex-alunos; os professores e os Diretores
do Instituto São Rafael ou da Escola São Rafael. Publicamente
informo que o requerimento do Deputado foi aprovado por
unanimidade.

Essas oito décadas de existência do Instituto São Rafael, desde sua
fundação pelo então Presidente do Estado, Fernando Melo Viana,
representam, na verdade, uma história de imensa solidariedade no
trato da educação, da reabilitação e da integração dos deficientes
visuais à vida comunitária. Seu próprio nome invoca a história do
Pastor Tobias, curado da cegueira pelo arcanjo Rafael, considerado
mediador das relações entre Deus e os homens. Hoje denominada
Escola Estadual São Rafael, conta com o apoio precioso da
Associação de Amigos do Instituto São Rafael, com suas atividades
filantrópicas que visam à prevenção da cegueira e à orientação
educacional dos pais de deficientes visuais, além de desenvolver,
entre outras, a importante tarefa de inserção do deficiente visual no
mercado de trabalho. A instituição, que fornece educação infantil,
ensinos fundamental e médio, funciona em regime especial. Além do
externato, dispõe de um internato para estudantes carentes vindos do
interior e, ainda, de um semi-internato para alunos que recebem
outros atendimentos. Esporte, cultura e arte são também
desenvolvidos, numa ação de apoio integral por parte de sua equipe
especializada, um corpo técnico de alto nível e dedicação, que conta
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com o apoio valioso de voluntários, que encontram as portas da
escola sempre abertas para os dispostos a ajudar. E seu trabalho
continua além de suas portas, prestando um serviço de atendimento
itinerante para todas as faixas etárias em outras instituições, tanto da
rede pública quanto da rede privada. Vários de seus professores são
antigos alunos, portanto deficientes visuais, como José Juvenal da
Cruz Filho, também seu Diretor. E aqui quero parabenizar o maestro e
o nosso amigo, que também brilhantemente toca, assim como o Prof.
Ivan, que toca o órgão com maestria, é uma benção, uma graça de
Deus. Infelizmente, muitas das escolas públicas, no Estado e no País,
não estão totalmente preparadas para atender o deficiente visual ou
outros portadores de necessidades especiais. O exemplo da São
Rafael tem de ser levado a todas elas, pois vem, há décadas,
provando a possibilidade de inclusão social das pessoas
necessitadas. Todas as conquistas e sucessos do Instituto São
Rafael, como é conhecido pela população de Belo Horizonte, devem-
se ao alto nível do trabalho ali desenvolvido e faz com que seus ex-
alunos se destaquem em várias atividades, sobretudo na carreira
musical, tendo revelado vários instrumentistas de renome
internacional. Seu prédio, na Avenida Augusto de Lima, é um ponto de
referência para a Capital mineira, não só pela permanência no mesmo
local há tantos anos, mas, sobretudo, pelo grande respeito que goza
pelo que transcorre no seu interior, nas suas salas e em seus pátios,
na sua maneira de educar.

Portanto, esta homenagem, prezado Deputado Dinis Pinheiro, que
partiu de um requerimento de sua autoria, votado por unanimidade,
apenas expressa um pouco do grande carinho dos cidadãos mineiros,
representados neste Parlamento, por uma das instituições mais
valiosas que temos, pela dignidade, pela eficiência e pela doação com
que tem, desde sua fundação, prestado os mais relevantes serviços
ao Estado de Minas Gerais. Parabéns a todos vocês e que Deus
continue a derramar suas graças sobre todos os que trabalham e
estudam na Escola São Rafael. Muito obrigado!

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

agradecimentos pela honrosa presença e, cumprido o objetivo da
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convocação, encerra a reunião, convocando as Deputadas e os
Deputados para a extraordinária de terça-feira, dia 27, 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 27/11/2007.). Levanta-se a
reunião.

ATA DA 1ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE
PARTICIPAÇÃO POPULAR E DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA,

TECNOLOGIA E INFORMÁTICA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 28/3/2007

Às 10h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
André Quintão, Eros Biondini e Carlin Moura, membros da Comissão
de Participação Popular; a Deputada Ana Maria Resende e os
Deputados Deiró Marra e Carlin Moura, membros da Comissão de
Educação, Ciência, Tecnologia e Informática. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado André Quintão, declara aberta a
reunião e informa que a reunião se destina a discutir, em audiência
pública, a atualização da base de dados do Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira -Inep - e as
providências no âmbito do Estado para que os estabelecimentos de
educação infantil possam responder ao Censo Escolar de Educação
Básica. A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir as
Sras. Suely Duque Rodarte, Presidente da União Nacional dos
Dirigentes Municipais da Educação - Undime-MG - e Secretária
Municipal de Educação de Carmo da Cachoeira; Rita de Cássia
Freitas Coelho, assessora da Secretaria Municipal de Educação de
Belo Horizonte, representante do movimento Interfóruns de Educação
Infantil; Dinéia Domingues, representante da PUC-Minas nos fóruns
mineiro e metropolitano, que são convidadas a tomar assento à mesa.
O Presidente, na condição de autor do requerimento que deu origem
ao debate, tece suas considerações iniciais. Logo após, passa a
palavra às convidadas, para que façam suas exposições. Abertos os
debates, segue-se ampla discussão, conforme consta das notas
taquigráficas. Registra-se a presença do Sr. Arnaldo Godoy, Vereador,
membro da Frente Parlamentar de Defesa da Criança e do
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Adolescente da Câmara Municipal de Belo Horizonte. 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, 29 de novembro de 2007.
André Quintão, Presidente - Carlin Moura - Eros Biondini.

ATA DA 1ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DO
TRABALHO, DA PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL E DE
PARTICIPAÇÃO POPULAR NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 9/4/2007
Às 14h15min, comparece na Sala das Comissões o Deputado Carlin

Moura, membro da Comissão de Participação Popular. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Carlin Moura, declara
aberta a reunião e, com base no art. 120, inciso III, do Regimento
Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, dá-a por
aprovada e a subscreve. A Presidência informa que a reunião se
destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir sobre o
Veto do Presidente Luis Inácio Lula da Silva ao dispositivo inserido
pela Emenda nº 3 ao Projeto de Lei nº 6.272/2005, da Super- Receita.
A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir os Srs.
Sérgio Miranda, ex-Deputado Federal; José Augusto de Paula Freitas,
representante dos Auditores Fiscais do Trabalho de Minas Gerais -
AAFIT -MG -; Gilson Reis, Presidente do Sindicato dos Professores da
Rede Particular de Ensino - Sinpro - MG -; que são convidados a
tomar assento à mesa. Registra-se, neste momento, a presença de
várias centrais sindicais e associações comunitárias. O Presidente, na
condição de autor do requerimento que motivou esta reunião, tece
suas considerações iniciais, justifica a ausência da Deputada
Rosângela Reis, Presidente da Comissão do Trabalho, da Previdência
e da Ação Social e, em seguida, 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
convidados e demais presentes, determina a lavratura da ata e
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encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 28 de novembro de 2007.
Rosângela Reis, Presidente - Antônio Carlos Arantes - Carlin Moura

- André Quintão - Elisa Costa.
ATA DA 32ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

SEGURANÇA PÚBLICA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA
DA 16ª LEGISLATURA, EM 28/11/2007

Às 9h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Sargento Rodrigues, Délio Malheiros e Luiz Tadeu Leite, membros da
supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Wander
Borges. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Sargento Rodrigues, declara aberta a reunião e, dispensa a leitura da
ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita
pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta e a tratar de
assuntos de interesse da Comissão. 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 1.692/2007,
que recebeu parecer pela aprovação (relator: Deputado Délio
Malheiros). Submetido a votação, é aprovado o Requerimento nº
1.494/2007. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de proposições da Comissão.
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados
requerimentos dos Deputados Sargento Rodrigues (3), em que solicita
sejam formuladas manifestações de aplauso aos policiais civis que
participaram das ocorrências no dia 20/11/2007, que culminou na
prisão de três homens, supostamente integrantes da facção criminosa
Primeiro Comando da Capital; e no dia 24/11/2007, que culminou na
apreensão de maconha no Sul de Minas e na prisão de cinco
acusados, possivelmente integrantes de uma quadrilha internacional;
aos policiais militares, do 4º Pel/ 57ª Cia. PM, que participaram da
Operação de Combate ao Tráfico de Drogas na cidade de São
Gonçalo do Rio Abaixo; Luiz Tadeu Leite em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Dr. Aluízio Mesquita,
Delegado Regional de Segurança Pública de Montes Claros, por ter
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sido agraciado com o título de Cidadão Benemérito do Município; e da
Deputada Rosângela Reis em que solicita seja realizada reunião desta
Comissão para, em audiência pública, no Município de Ipatinga,
debater questões relativas à segurança pública na região do Vale do
Aço. 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.
Délio Malheiros, Presidente - Luiz Tadeu Leite - Leonardo Moreira.

ATA DA 34ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 28/11/2007
Às 10h40min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Elisa Costa e os Deputados Zé Maia, Agostinho Patrús Filho, Antônio
Júlio, Jayro Lessa e Sebastião Helvécio, membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Zé
Maia, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, considera-a aprovada e solicita aos membros da Comissão
presentes que a subscrevam. A Presidência informa que a reunião se
destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar
proposições da Comissão e comunica o recebimento da seguinte
correspondência, publicada no “Diário do Legislativo” de 22/11/2007:
ofícios dos Srs. Daniel Silva Balaban, Presidente do Fundo Nacional
de Desenvolvimento da Educação; Max Fernandes dos Santos e
Walter Garcez Mares Júnior, respectivamente, Gerente Regional de
Negócios e Superintendente Regional da Caixa Econômica Federal. A
seguir, comunica que se encerra hoje, às 18 horas, o prazo para o
recebimento de emendas aos Projetos de Lei nºs 1.615 e 1.616/2007,
e, no dia 30/11/2007, ao Projeto de Resolução nº 1.826/2007. Passa-
se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão
e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do
Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua
vez, os pareceres pela aprovação, no 2º turno, dos Projetos de Lei nºs
1.480 e 1.481/2007 com as Emendas que receberam o nº 1 (relator:
Deputado Agostinho Patrús Filho), e 1.522/2007 na forma do vencido
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no 1º turno (relator: Deputado Sebastião Helvécio). Registra-se a
presença do Deputado Antônio Genaro (substituindo este ao
Deputado Lafayette de Andrada, por indicação do BSD). São
aprovados também os pareceres pela aprovação, no 1º turno, dos
Projetos de Lei nºs 1.584/2007 na forma do Substitutivo nº 2 (relator:
Deputado Lafayette de Andrada), registrando-se o voto contrário da
Deputada Elisa Costa; 524/2007 na forma do Substitutivo nº 1, da
Comissão de Constituição e Justiça (relator: Deputado Sebastião
Helvécio, em virtude de redistribuição); 1.404/2007 com a Emenda nº
1, da Comissão de Constituição e Justiça (relator: Deputado Agostinho
Patrús Filho) e 1.745/2007 com a Emenda nº 1, da Comissão de
Constituição e Justiça (relator: Deputado Sebastião Helvécio). O
Presidente determina a distribuição em avulso do parecer do relator,
Deputado Agostinho Patrús Filho, que conclui pela aprovação do
Projeto de Lei nº 1.807/2007 na forma do Substitutivo nº 1, da
Comissão de Constituição e Justiça. Os pareceres sobre os Projetos
de Lei nºs 864, 972 e 1.124/2007, no 1º turno, deixam de ser
apreciados em virtude de solicitação de prazo regimental pelos
respectivos relatores, Deputada Elisa Costa e Deputado Sebastião
Helvécio. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para
a reunião extraordinária, de hoje, às 18 horas, para apreciação dos
pareceres dos Projetos de Lei nºs 1.645/2007, no 2º turno, e
1.807/2007, no 1º turno, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 28 de novembro de 2007.
Zé Maia, Presidente -Agostinho Patrús Filho - Antônio Júlio - Elisa

Costa - Sebastião Helvécio.
ATA DA 16ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

PARTICIPAÇÃO POPULAR NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 28/11/2007

Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
André Quintão, Gustavo Valadares e João Leite, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado André Quintão, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado João Leite, dispensa a
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leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a discutir e votar propostas de ação
legislativa originárias das audiências públicas do PPAG. Passa-se à 2ª
Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e
votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário.
Após discussão e votação, são aprovadas, cada uma por sua vez, as
Propostas de Ação Legislativa nºs 332/2007 (relator: Deputado
Gustavo Valadares), que recebeu parecer por sua aprovação por meio
da apresentação de requerimento; 469 e 471/2007 (relator: Deputado
Gustavo Valadares), que receberam parecer por sua aprovação por
meio da apresentação de emendas aos Projetos de Lei nºs 1.615 e
1.616/2007. Registra-se a presença do Deputado Eros Biondini.
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 novembro de 2007.
André Quintão, Presidente - Carlin Moura - Eros Biondini.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
EMENDAS AO PROJETO DE LEI Nº 1.615/2007

EMENDA Nº 1
Dê-se à finalidade da Ação 1125 - Ampliação da Estrutura de

Inspeção e Fiscalização de Produtos de Origem Animal -, do
Programa 050 - Sistema de Certificação e Vigilância Sanitária da
Produção Agropecuária -, a seguinte redação, procedendo-se às
alterações necessárias nos Anexos I e II:

“Programa: 050 - Sistema de Certificação e Vigilância Sanitária da
Produção Agropecuária.

Unidade Responsável: 2371 - Instituto Mineiro de Agropecuária.
Ação 1125 - Ampliação da Estrutura de Inspeção e Fiscalização de

Produtos de Origem Animal.
Finalidade: Dotar os estabelecimentos que produzam, distribuam,

transportem, processem, manipulem e comercializem carne e seus
derivados de inspeção sanitária industrial na periodicidade exigida
pela legislação pertinente, oferecendo especial atenção à adaptação
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de matadouros às normas exigidas, verificando sua garantia de
qualidade e inocuidade, contribuindo indiretamente para a ampliação
de mercados sem restrições para exportações mineiras de carne.”.

Sala das Comissões, 5 de novembro de 2007.
Célio Moreira
Justificação: A Ação 1125 - Ampliação da Estrutura de Inspeção e

Fiscalização de Produtos de Origem Animal - é de suma importância
para os Municípios mineiros. Porém, não prevê apoio específico aos
estabelecimentos de abate bovino e suíno. Existem inúmeros
matadouros que funcionam de forma irregular e precária devido à falta
de orientação e apoio técnico. Grande parte das empresas que atuam
neste ramo pertencem a pequenos proprietários rurais, que não têm
estrutura adequada para funcionar de acordo com as normas de
saúde pública, colocando em risco não só a população mineira como
também o mercado do Estado. Portanto, o desenvolvimento de
projetos de suporte a esse setor irá colaborar imensamente para o
desenvolvimento econômico de muitos Municípios, além de
proporcionar maior segurança à saúde da população e ao meio
ambiente. Já existe no Estado a Lei nº 13.181, de 1999, que cria o
Programa de Incentivo à Implantação de Matadouros e Mercados
Públicos Municipais e dá outras providências. É preciso colocá-la em
prática e criar mecanismos que, de fato, desenvolvam este setor
produtivo, o que vai ao encontro dos objetivos daquela ação. Portanto,
conto com o apoio dos nobres pares à aprovação desta emenda.

EMENDA Nº 2
Dê-se à finalidade da Ação 4421 - Coordenação dos Programas e

Projetos do Sistema Seapa -, do Programa 161 - Programa de Gestão
do Agronegócio -, a seguinte redação, procedendo-se às alterações
necessárias nos Anexos I e II:

“Programa: 161 - Programa de Gestão do Agronegócio.
Unidade Responsável: 1231 - Secretaria de Estado de Agricultura,

Pecuária e Abastecimento.
Ação 4421 - Coordenação dos Programas e Projetos do Sistema

Seapa.
Finalidade: Ampliar a capacidade da Seapa para formular e

implementar políticas públicas para o setor rural, em especial o setor
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de abate de animais, incentivando a adequação e reforma de
matadouros, com o fortalecimento de mecanismos de gerenciamento
de programas e projetos, e promover ações e estratégias de
comunicação de forma a ampliar o relacionamento com seus diversos
públicos de interesse.”.

Sala das Comissões, 5 de novembro de 2007.
Célio Moreira
Justificação: A Ação 4421 - Coordenação dos Programas e Projetos

do Sistema Seapa - é de suma importância para os Municípios
mineiros. Porém, não prevê apoio a uma das atividades que mais
precisam ser incentivadas em nosso Estado: a produção de carne.
Existem inúmeros matadouros que funcionam de forma irregular e
precária devido à falta de orientação e apoio técnico. Grande parte
das empresas que atuam neste ramo pertencem a pequenos
proprietários rurais, que não têm estrutura adequada para funcionar
de acordo com as normas de saúde pública, colocando em risco não
só a população mineira como também o mercado do Estado. Portanto,
o desenvolvimento de projetos de suporte a esse setor irá colaborar
imensamente para o desenvolvimento econômico de muitos
Municípios, além de proporcionar maior segurança à saúde da
população e ao meio ambiente. Já existe no Estado a Lei nº 13.181,
de 1999, que cria o Programa de Incentivo à Implantação de
Matadouros e Mercados Públicos Municipais e dá outras providências.
É preciso colocá-la em prática e criar mecanismos que, de fato,
desenvolvam este setor produtivo. Portanto, conto com o apoio dos
nobres pares à aprovação desta emenda.

EMENDA Nº 3
Dê-se à finalidade da Ação 4284 - Atendimento ao Ensino

Fundamental - , do Programa 153 - Desenvolvimento da Educação
Básica -, a seguinte redação, procedendo-se às alterações
necessárias nos Anexos I e II:

“Programa: 153 - Desenvolvimento da Educação Básica.
Unidade Responsável: 2151 - Fundação Helena Antipoff.
Ação 4284 - Atendimento ao ensino fundamental.
Finalidade: Oferecer um sistema de ensino eficiente, com o apoio de

profissionais da área de psicopedagogia, tendo em vista a baixa
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escolaridade e o alto índice de analfabetismo apontado nas
pesquisas.”.

Sala das Comissões, 5 de novembro de 2007.
Célio Moreira
Justificação: Um dos principais objetivos desta emenda é possibilitar

melhor qualidade no ensino público fundamental, visando amenizar os
problemas de analfabetismo, dificuldade de aprendizagem e, até
mesmo, violência e criminalidade entre crianças e adolescentes.

O acompanhamento psicopedagógico certamente irá ajudar os
alunos a enfrentar problemas e a lidar com diferenças, colaborando
para a formação de verdadeiros cidadãos, cientes do seu valor e dos
valores principiológicos que regem a vida em sociedade, como o
respeito à vida e à dignidade dos seres humanos.

A psicopedagogia é um instrumento de extrema importância na
consecução destes objetivos. Por meio dela, é possível melhorar a
qualidade de ensino e possibilitar o desenvolvimento humano e
intelectual das crianças e dos adolescentes.

Conto com o apoio dos nobres pares à aprovação desta emenda.
EMENDA Nº 4

Dê-se à finalidade da Ação 4286 - Atendimento do Ensino Médio -,
do Programa 153 - Desenvolvimento da Educação Básica -, a
seguinte redação, procedendo-se às alterações necessárias nos
Anexos I e II:

“Programa: 153 - Desenvolvimento da Educação Básica.
Unidade Responsável: 2151 - Fundação Helena Antipoff.
Ação 4286 - Atendimento do Ensino Médio.
Finalidade: Manter e aprimorar a qualidade do ensino médio, por

meio de uma política de assistência psicopedagógica, desenvolvendo
o educando, consolidando e aprofundando os conhecimentos
adquiridos por ele, visando a preparação básica para o trabalho e a
cidadania, para que ele seja capaz de se adaptar com flexibilidade a
novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento.”.

Sala das Comissões, 5 de novembro de 2007.
Célio Moreira
Justificação: Um dos principais objetivos desta emenda é possibilitar

melhor qualidade no ensino médio, por meio de uma política de
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assistência psicopedagógica nas escolas públicas, visando amenizar
as dificuldades de aprendizagem e, até mesmo, a violência e
criminalidade entre os adolescentes.

O acompanhamento psicopedagógico certamente irá ajudar os
alunos a enfrentar problemas e a lidar com diferenças, colaborando
para a formação de verdadeiros cidadãos, cientes do seu valor e dos
valores principiológicos que regem a vida em sociedade, como o
respeito à vida e à dignidade dos seres humanos.

A psicopedagogia é um instrumento de extrema importância na
consecução destes objetivos. Por meio dela, é possível melhorar a
qualidade de ensino e possibilitar o desenvolvimento humano e
intelectual das crianças e dos adolescentes.

Conto com o apoio dos nobres pares à aprovação desta emenda.
EMENDA Nº 5

Dê-se à finalidade da Ação 4287 - Atendimento Psicopedagógico -
Clínica de Psicologia Édouard Claparède -, do Programa 153 -
Desenvolvimento da Educação Básica -, a seguinte redação,
procedendo-se às alterações necessárias nos Anexos I e II:

“Programa: 153 - Desenvolvimento da Educação Básica.
Unidade Responsável: 2151 - Fundação Helena Antipoff.
Ação 4287 - Atendimento Psicopedagógico - Clínica de Psicologia

Édouard Claparède.
Finalidade: Diagnosticar e desenvolver formas de tratamento

psicopedagógico para crianças e adolescentes, visando implementar
nas escolas públicas do Estado uma política de assistência
psicopedagógica.”.

Sala das Comissões, 5 de novembro de 2007.
Célio Moreira
Justificação: Um dos principais objetivos desta emenda é melhorar a

qualidade do ensino através do desenvolvimento de uma política de
assistência psicopedagógica nas escolas públicas, visando amenizar
as dificuldades de aprendizagem e, até mesmo, a violência e
criminalidade entre os adolescentes.

O acompanhamento psicopedagógico certamente irá ajudar os
alunos a enfrentar problemas e a lidar com diferenças, contribuindo
para a formação de verdadeiros cidadãos, cientes do seu valor e dos
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valores principiológicos que regem a vida em sociedade, como o
respeito à vida e à dignidade dos seres humanos.

A psicopedagogia é um instrumento de extrema importância na
consecução destes objetivos. Por meio dela, é possível melhorar a
qualidade de ensino e possibilitar o desenvolvimento humano e
intelectual das crianças e dos adolescentes.

Conto com o apoio dos nobres pares à aprovação desta emenda.
EMENDA Nº 6

Dê-se à finalidade da Ação 4288 - Atendimento nas Oficinas
Pedagógicas -, do Programa 153 - Desenvolvimento da Educação
Básica -, a seguinte redação, procedendo-se às alterações
necessárias nos Anexos I e II:

“Programa: 153 - Desenvolvimento da Educação Básica.
Unidade Responsável: 2151 - Fundação Helena Antipoff.
Ação 4288 - Atendimento nas Oficinas Pedagógicas.
Finalidade: Proporcionar às crianças e adolescentes um local onde

possam complementar sua educação, com a ampliação da jornada
escolar e aprendizagem de uma atividade artesanal, incluindo o
atendimento às crianças com necessidades especiais que possam
freqüentar esse local.”.

Sala das Comissões, 5 de novembro de 2007.
Célio Moreira
Justificação: Um dos principais objetivos desta emenda é promover

a inclusão escolar e social, o que vem ao encontro dos programas
educacionais do Estado. Atualmente, poucas são as escolas que
oferecem um tratamento adequado a crianças com déficit cognitivo e
de aprendizagem. Estas crianças estão sendo jogadas nas escolas
tradicionais, que não têm condições de oferecer uma educação de
qualidade, principalmente pela inexistência de profissionais
preparados para recebê-las. Por isso, necessitam desenvolver
atividades complementares, que lhes possibilitem ampliar suas
habilidades e capacidades. Estas crianças especiais precisam de
atenção especial, e nada mais adequado do que lhes proporcionar
atividades extracurriculares. Portanto, é de extrema importância incluí-
las num espaço de complementação educacional.

Sabemos que tais espaços devem acolher todas as crianças, mas,
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na prática, não é assim que funciona. Para atender crianças especiais,
eles terão que oferecer profissionais treinados e uma infra-estrutura
adequada. Por isso, para fazer com que essas crianças usufruam dos
mesmos direitos das outras, é preciso garantir-lhes, por escrito, esses
direitos.

Conto com o apoio dos nobres pares à aprovação desta emenda.
EMENDA Nº 7

A Ação 1344 - Reforma e Ampliação de Unidades Prediais -, do
Programa 184 - Formação e Capacitação de Policiais Civis, passa a
vigorar com a seguinte redação, fazendo-se as alterações necessárias
nos Anexos I e II:

“Ação 1344 - Reforma, Ampliação e Construção de Unidades
Prediais.

Finalidade: Reformar, ampliar e construir unidades prediais
destinadas às delegacias da Capital e do interior do Estado.

* -  A tabela referente ao Produto: Unidade Ampliada, Reformada ou
Construída - Unidade de Medida: Unidade foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 4.12.2007.

Sala das Comissões, 6 de novembro de 2007.
Célio Moreira
Justificação: Esta emenda tem como objetivo garantir a construção

de uma nova seccional da Polícia Civil no Distrito do Barreiro, que
atualmente conta com uma população em torno de 260 mil habitantes.
Infelizmente, junto com o crescimento populacional, cresce também o
índice de criminalidade. Para coibir a prática de assaltos, homicídios e
outros crimes, é imprescindível reforçar a segurança pública e criar
mecanismos preventivos. Hoje, o Barreiro possui apenas a 36ª
Seccional da Polícia Civil - a única para atender toda a demanda da
região. Portanto, faz-se extremamente necessário instalar mais uma
seccional da Polícia Civil nessa região, que, sem dúvida, é a maior de
Belo Horizonte.

EMENDA Nº 8
Ficam alteradas as metas financeiras da Ação 4269 - Constituição

de Rede de Serviços e Projetos de Atendimento ao Usuário de Droga,
do Programa 004 - Atendimento às Medidas Socioeducativas, da
Secretaria de Estado de Defesa Social:
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* - A tabela referente as alterações das metas financeiras da Ação
4269 foi publicada no “Diário do Legislativo” de 4.12.2007.

Sala das Comissões, 6 de novembro de 2007.
Célio Moreira
Justificação: Esta emenda tem por objetivo aumentar as metas

financeiras para implementação da Ação 4269, que irá atender o
público dos programas de prevenção à criminalidade para o
tratamento ao consumo de álcool e drogas. As metas financeiras para
2008 - 2011 são de apenas R$ 220.000,00, sendo que no ano
passado as metas foram aprovadas em pelo menos R$ 600.000,00,
superando os limites para até R$ 1.000.000,00.

Inúmeras são as entidades filantrópicas que atendem a esse público
vulnerável, auxiliando o Estado numa de suas tarefas primordiais:
prevenção à criminalidade. Portanto, nada mais justo que essas
entidades sejam auxiliadas com recursos financeiros compatíveis às
suas necessidades.

Conto com o apoio dos nobres pares na aprovação desta emenda.
EMENDA Nº 9

A Ação 1032 - Modernização Logística de Unidades Prediais (PM),
do Programa 021 - Gestão Integrada de Ações e Informações de
Defesa Social, passa a vigorar com a seguinte redação, fazendo-se as
alterações necessárias nos Anexos I e II:

“Ação: 1032 - Modernização Logística de Unidades Prediais (PM).
Finalidade: Implantar unidades prediais adequadas ao

funcionamento integrado dos órgãos de defesa social, potencializando
a atividade operacional, a troca de informações e o compartilhamento
de responsabilidades.

* - A tabela referente ao Produto: Unidade Predial Integrada
Equipada - Unidade de Medida: Prédio foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 4.12.2007.

Sala das Comissões, 7 de novembro de 2007.
Célio Moreira
Justificação: Esta emenda tem como objetivo garantir a construção

da sede própria do 41º Batalhão da Polícia Militar na região do
Barreiro. Hoje, o 41º Batalhão da PMMG funciona de forma precária
no Via Shopping, sendo de extrema importância instalá-lo em um local
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mais apropriado. É preciso dar condições para que a Polícia Militar
possa atuar de forma rápida e eficiente.

Portanto, conto com o apoio dos nobres pares na aprovação desta
emenda.

EMENDA Nº 10
Acrescente-se ao Programa 021 - Gestão Integrada de Ações e

Informações de Defesa Social, a seguinte nova ação, fazendo-se as
alterações necessárias nos Anexos I e II:

“Ação ... Olho Vivo - Controle e Redução da Criminalidade.
Finalidade: Implantar câmaras de monitoramento da violência nas

regiões mais vulneráveis do Estado, como forma de repressão ao
crime e de auxílio à atuação da polícia.

* -  A tabela referente ao Produto: Instalação das Câmaras Unidade
de Medida: Câmara - Unidade Orçamentária : 1451 - Secretaria de
Estado de Defesa Social foi publicada no “Diário do Legislativo” de
4.12.2007.

Sala das Comissões, 7 de novembro de 2007.
Célio Moreira
Justificação: Esta emenda vai ao encontro de um dos principais

objetivos do governo, qual seja o de equipar a Polícia Militar com os
instrumentos necessários ao alcance de metas e resultados. Esta
emenda visa garantir o prosseguimento da execução do Programa
Olho Vivo, que consiste na instalação de câmaras de monitoramento
da violência, que coíbem a prática de crimes e permitem uma atuação
mais rápida e eficaz da Polícia Militar. Esta é uma medida que tem
sido implantada em alguns bairros do Centro de Belo Horizonte e que
tem trazido excelentes resultados no combate ao crime e na redução
da criminalidade. Programas como esse devem ser implantados
também em regiões mais violentas, como no Barreiro e em Venda
Nova. Portanto, conto com o apoio dos nobres pares na aprovação
desta emenda.

EMENDA Nº 11
Art. 1º - Acrescente-se à Área de Resultado - Rede de Cidades e

Serviços, projeto estruturador específico para a Região Metropolitana
do Vale do Aço - RMVA, nos moldes do projeto estruturador RMBH.

Projeto - RMVA
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Objetivo: Promover a gestão integrada da Região Metropolitana do
Vale do Aço, tornando-a mais competitiva e elevando a qualidade de
vida dos cidadãos metropolitanos.

Escopo: Dotar a região metropolitana de instrumentos de gestão
integrada de funções públicas de interesse comum, notadamente o
planejamento e gestão, expansão de infra-estrutura logística. Incentivo
à utilização dos métodos de gestão pública para resultados e
qualidade fiscal.

Unidade Responsável: 1471 - Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Regional e Política Urbana

Objetivos Estratégicos (PMDI): Fortalecer o sistema de
planejamento e gestão urbana, especialmente das cidades-pólo.

Resultados Finalísticos (PMDI):
1 - Aumentar o número de Municípios com índice mineiro de

responsabilidade social - IMRS maior que 0,7
2 - Aumentar o número de aglomerações e centros urbanos mineiros

classificados como metrópoles nacionais ou regionais (ordem 1 a 4)
na rede hierárquica nacional de cidades.

* -  A  tabela referente ao Indicador do Programa (unidade de
medida) - Referência - Valor do Programa no Período - Orçamento
Fiscal e Orçamento de Investimento foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 4.12.2007.

Ações Específicas do Projeto Estruturador:
Ação: Elaboração e Execução do Plano de Regularização Fundiária

para os Municípios da RMVA
Finalidade: Dotar os Municípios metropolitanos de diagnósticos e

estratégias de regularização de imóveis habitados ou ocupados em
desconformidade com a lei.

* -  A tabela referente ao Produto: Plano Elaborado - Unidade de
Medida: Plano foi publicada no “Diário do Legislativo” de 4.12.2007.

Ação: apoio técnico aos Municípios da RMVA para elaboração de
projetos de desenvolvimento regional e urbano e para captação de
recursos.

Finalidade: apoiar a captação de recursos para projetos e colaborar
para o desenvolvimento institucional dos Municípios metropolitanos.

* -  A tabela referente ao Produto: Projeto Apoiado - Unidade de
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Medida: Projeto foi publicada no “Diário do Legislativo” de 4.12.2007.
Ação: implantação do Sistema Integrado de Regulação do Uso do

Solo SIRUS.
Finalidade: integrar em uma mesma base cartográfica

georeferenciada os 4 planos diretores dos Municípios da região
metropolitana, o zoneamento ecológico-econômico e as intervenções
estaduais e federais de impacto no território metropolitano.

* -  A tabela referente ao Produto : Sistema Implantado - Unidade de
Medida: Módulo/Versão foi publicada no “Diário do Legislativo” de
4.12.2007.

Ação: implantação dos órgáos de gestão metropolitana
Finalidade: implantar o arranjo institucional de gestão metropolitana

definido na Constituição Estadual.
* -  A tabela referente ao Produto: Órgão Implantado - Unidade de

Medida: Órgão foi publicada no “Diário do Legislativo” de 4.12.2007.
Ação: elaboração e execução do Plano de Governança Ambiental e

Urbanística da RMVA
Finalidade: elaborar um estudo voltado para o desenvolvimento

sustentável da Região Metropolitana do Vale do Aço, a preservação
de seus ativos ambientais e o adequado controle do uso e da
ocupação do solo metropolitano, integrando o planejamento e a
execução de ações, programas e projetos, públicos e privados.

* -  A tabela referente ao Produto: Plano de Governança Ambiental e
Urbanística da RMVA - Unidade de Medida: Plano foi publicada no
“Diário do Legislativo” de 4.12.2007.

Ação: pavimentação da MG - 760.
Finalidade: ampliar o sistema rodoviário da RMVA fazendo sua

ligação à região da Zona da Mata, bem como a interligação das
rodovias federais BR-381 e BR-262.

* -  A tabela referente ao Produto: Rodovia Pavimentada - Unidade
de Medida: Quilômetro foi publicada no “Diário do Legislativo” de
4.12.2007.

Ação: implantação de uma central de abastecimento para produtos
hortifrutigranjeiros na cidade de Ipatinga.

Finalidade: consolidar o sistema de abastecimento e distribuição de
produtos hortifrutigranjeiros na RMVA e colar metropolitano.



32

* -  A tabela referente ao Produto: Central de Abastecimento
Implantado - Unidade de Medida: Órgão foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 4.12.2007.

Ação: elaboração do plano diretor da RMVA.
Finalidade: subsidiar o arranjo institucional da RMVA de estudo com

diagnóstico e propostas de intervenção com abrangência regional.
* -  A tabela referente ao Produto: Plano Diretor Metropolitano

Elaborado - Unidade de Medida: Plano foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 4.12.2007.

Observação: as ações anteriormente citadas possuem emendas
específicas.

Sala das Comissões, 7 de novembro de 2007.
Cecília Ferramenta

EMENDA Nº 12
Acrescente-se onde convier:
“Ação: Implantação de uma Central de Abastecimento para Produtos

Hortifrutigranjeiros na Cidade de Ipatinga.
Finalidade: Consolidar o sistema de abastecimento e distribuição de

produtos hortifrutigranjeiros na Região Metropolitana do Vale do Aço e
no Colar Metropolitano.

* -  A tabela referente ao Produto: Central de Abastecimento
Implantada - Unidade de Medida: Órgão foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 4.12.2007.

Sala das Comissões, 7 de novembro de 2007.
Cecília Ferramenta

EMENDA Nº 13
Acrescente-se onde convier:
“Ação: Elaboração do Plano Diretor da Região Metropolitana do Vale

do Aço.
Finalidade: Subsidiar o arranjo institucional da Região Metropolitana

do Vale do Aço com estudo contendo diagnóstico e propostas de
intervenção com abrangência regional.

* -  A tabela referente ao Produto: Plano Diretor Metropolitano
Elaborado - Unidade de Medida: Plano foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 4.12.2007.

Sala das Comissões, 7 de novembro de 2007.
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Cecília Ferramenta
EMENDA Nº 14

Acrescente-se onde convier:
“Ação: Pavimentação da MG-760.
Finalidade: Ampliar o sistema rodoviário da Região Metropolitana do

Vale do Aço, fazendo sua ligação à Zona da Mata, bem como a
interligação das BRs 381 e 262.

* -  A tabela referente ao Produto: Rodovia Pavimentada - Unidade
de Medida: Quilômetro foi publicada no “Diário do Legislativo” de
4.12.2007.

Sala das Comissões, 7 de novembro de 2007.
Cecília Ferramenta

EMENDA Nº 15
Art. 1º - Acrescente-se onde convier:
Ação: apoio técnico aos Municípios da RMVA para elaboração de

projetos de desenvolvimento regional e urbano e para captação de
recursos.

Finalidade: apoiar a captação de recursos para projetos e colaborar
para o desenvolvimento institucional dos Municípios metropolitanos.

* -  A tabela referente ao Produto: Projeto Apoiado - Unidade de
Medida : Projeto foi publicada no “Diário do Legislativo” de 4.12.2007.

Sala das Comissões, 7 de novembro de 2007.
Cecília Ferramenta

EMENDA Nº 16
Art. 1º - Acrescente-se onde convier:
Ação: implantação do Sistema Integrado de Regulação do Uso do

Solo Sirus.
Finalidade: integrar em uma mesma base cartográfica

georreferenciada os quatro planos diretores dos Municípios da Região
Metropolitana, o zoneamento ecológico-econômico e as intervenções
estaduais e federais de impacto no território metropolitano.

* -  A tabela referente ao Produto: Sistema Implantado - Unidade de
Medida: Módulo-Versão foi publicada no “Diário do Legislativo” de
4.12.2007.

Sala das Comissões, 7 de novembro de 2007.
Cecília Ferramenta
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EMENDA Nº 17
Art. 1º - Acrescente-se onde convier:
Ação: implantação dos órgáos de gestão metropolitana.
Finalidade: implantar o arranjo institucional de gestão metropolitana

definido na Constituição Estadual.
* -  A tabela referente ao Produto: Órgão Implantado - Unidade de

Medida: Órgão foi publicada no “Diário do Legislativo” de 4.12.2007.
Sala das Comissões, 7 de novembro de 2007.
Cecília Ferramenta

EMENDA Nº 18
Art. 1º - Acrescente-se onde convier:
Ação: elaboração e execução do Plano de Governança Ambiental e

Urbanística da RMVA.
Finalidade: elaborar um estudo voltado para o desenvolvimento

sustentável da Região Metropolitana do Vale do Aço, a preservação
de seus ativos ambientais e o adequado controle do uso e da
ocupação do solo metropolitano, integrando o planejamento e a
execução de ações, programas e projetos, públicos e privados.

* -  A tabela referente ao Produto : Plano de Governança Ambiental
e Urbanística da RMVA - Unidade de Medida : Plano foi publicada no
“Diário do Legislativo” de 4.12.2007.

Sala das Comissões, 7 de novembro de 2007.
Cecília Ferramenta

EMENDA Nº 19
Art. 1º - Acrescente-se onde convier:
Ação: elaboração e execução do plano de regularização fundiária

para os Municípios da RMVA.
Finalidade: dotar os Municípios metroplitanaos de diagnósticos e

estratégias de regularização de imóveis habitados ou ocupados em
desconformidade com a lei.

* -  A tabela referente ao Produto: Plano Elaborado - Unidade de
Medida : Plano foi publicada no “Diário do Legislativo” de 4.12.2007.

Sala das Comissões, 7 de novembro de 2007.
Cecília Ferramenta

EMENDA Nº 20
Acrescente-se ao Programa 162 - Desenvolvimento das Políticas de
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Direitos Humanos, a nova ação “Promoção dos direitos dos autistas e
deficientes mentais”, com os seguintes atributos, fazendo-se as
alterações necessárias nos Anexos I e II:

Unidade responsável: 1481 - Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social.

Ação: Promoção dos direitos dos autistas e deficientes mentais.
Finalidade: Implantar, implementar, monitorar e avaliar políticas

estaduais de atendimento aos deficientes mentais e autistas, além de
capacitar profissionais de serviços especializados e promover
campanhas de informação e conscientização sobre o autismo e a
deficiência mental por meio de seminários, cursos e outros eventos
semelhantes.

* -  A tabela referente ao Produto: Pessoa Qualificada. Unidade de
Medida: Pessoa foi publicada no “Diário do Legislativo” de 4.12.2007.

Sala das Comissões, 9 de novembro de 2007.
Célio Moreira
Justificação: Um dos principais objetivos desta emenda é garantir os

direitos humanos das pessoas portadores de autismo e deficiência
mental. Atualmente, não há no Estado uma política de promoção dos
direitos dessas pessoas especiais, que, muitas vezes são taxadas de
loucas e jogadas em algum canto sem os cuidados necessários.
Poucos são os profissionais de saúde pública especializados e
capazes de oferecer um diagnóstico precoce da deficiência e
encaminhar o paciente para um tratamento adequado. As famílias
também não têm assistência, e falta uma campanha de
esclarecimento sobre o assunto.

Essas pessoas não podem lutar sozinhas por seus direitos: direito à
uma saúde de qualidade; direito ao bem-estar; direito à educação
especializada; direito à uma vida digna. Precisamos falar por elas e
lutar para que suas necessidades especiais sejam supridas com
qualidade.

Por isso, conto com a colaboração dos nobre pares na aprovação
desta emenda.

EMENDA Nº 21

Acrescente-se ao Programa 146 - Atendimento a educação especial,
a seguinte nova ação, fazendo-se as alterações necessárias nos
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Anexos I e II:
“Ação: ... - Atendimento especializado aos autistas e deficientes

mentais.
Finalidade: Oferecer atendimento especializado e de qualidade, em

escolas especiais em tempo integral e semi-integral, aos alunos com
necessidades educacionais especiais que não tiverem condições de
serem incluídos em escolas normais.

* -  A tabela referente ao Produto: Escola Especial Unidade de
Medida: Escola - Unidade Orçamentária: 1.261 - Secretaria de Estado
de Educação foi publicada no “Diário do Legislativo” de 4.12.2007.

Sala das Comissões, 13 de novembro de 2007.
Célio Moreira
Justificação: O Projeto Incluir visa promover a inclusão social e

escolar das pessoas com necessidades especiais num ambiente
diversificado e evitar qualquer tipo de isolamento. Porém, o projeto
prevê que serão inseridas apenas as crianças e os adolescentes em
condições de serem incluídas. A pergunta que se faz é: o que fazer
com aquelas pessoas que não apresentam condições psíquicas e
cognitivas de serem incluídas em escolas tradicionais e que
necessitam de uma educação especializada? Para essas pessoas é
preciso criar escolas especiais que lhes proporcionem atendimento de
qualidade. As crianças com deficiência mental grave e autismo agudo
também têm direito de receber uma adequada educação e de
freqüentar ambientes diversos de sua casa. Essas crianças não
aprendem a ler, e muitas nem sequer conseguem falar. Por isso, uma
escola especial deve ter uma estrutura intersetorial, onde a educação
e a saúde estejam ligadas e possam ser trabalhadas em conjunto.

Essas crianças precisam desenvolver suas habilidades intelectuais
na medida de suas possibilidades. Para isso, necessitam intercalar
suas atividades de sala de aula com atividades extracurriculares. Uma
criança especial não consegue permanecer em sala de aula por mais
de 1 hora. Ela precisa desenvolver outras atividades que aumentem
sua capacidade de fala, de locomoção, de criação, etc. A escola
também deve lhes proporcionar um contato com o mundo social
exterior através de passeios e excursões. Esse, sim, é o verdadeiro
significado de “escola especial”, onde a diversidade é tratada com



37

respeito e dignidade e o aluno tem a oportunidade de se desenvolver.
Por isso, conto com o apoio dos nobres pares na aprovação desta

emenda.
EMENDA Nº 22

Dê-se a seguinte redação à finalidade da Ação 1.225 - Ampliação
das escolas em tempo integral, do Programa 019 - Escola em tempo
integral, fazendo-se as alterações necessárias nos Anexos I e II:

“Programa: 019 - Escola em tempo integral.
Unidade Responsável: 1.261 - Secretaria de Estado de Educação.
Ação 1.225 - Ampliação das escolas em tempo integral.
Finalidade: Aumentar o aprendizado dos alunos por meio da

ampliação do tempo diário de permanência na escola com prioridade
para o atendimento de crianças e jovens em áreas de vulnerabilidade
social e de pessoas portadores de deficiência mental e autismo, estas
últimas independentemente da idade.”.

Sala das Comissões, 13 de novembro de 2007.
Célio Moreira
Justificação: Um dos principais objetivos desta emenda é possibilitar

que as escolas em tempo integral atendam também crianças,
adolescente e adultos portadores de deficiência mental e autismo.
Atualmente, as escolas em tempo integral não aceitam crianças com
necessidades especiais, até mesmo por não terem espaços
adaptados e profissionais capacitados para acompanhá-las.

Quando se fala em pessoas portadoras de deficiência mental e
autismo, não é possível diferenciá-las pela idade, pois a idade física
não é compatível com a idade mental. Um autista de 30 anos tem a
mesma mentalidade que uma criança de 12 anos. Por isso, as escolas
que atenderem estas pessoas não deverão fazer diferença de idade,
como ocorre com as demais crianças.

Se o Projeto Incluir está sendo colocado em prática, é preciso que
as escolas em tempo integral também absorvam esta demanda. Mas
simplesmente acolher não é suficiente. É preciso equipá-las com
profissionais treinados para proporcionar aos deficientes uma
atividade capaz de desenvolver suas habilidades mentais, emocionais
e físicas.

Portanto, conto com o apoio dos nobres pares na aprovação desta
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emenda.
EMENDA Nº 23

Dê-se à finalidade da Ação 4.049 - Qualificação profissional e
avaliação de professores - Ensino Fundamental, do Programa 014 –
Desempenho e qualificação de professores, a seguinte redação,
fazendo-se as alterações necessárias nos Anexos I e II:

“Programa: 014 - Desempenho e qualificação de professores.
Unidade Responsável: 1261 - Secretaria de Estado de Educação.
Ação 4.049 - Qualificação profissional e avaliação de professores -

Ensino Fundamental.
Finalidade: Elevar a qualificação e o desempenho profissional dos

professores da educação básica, preparando-os especificamente para
oferecer ensino adequado aos deficientes mentais e autistas advindos
do Projeto Incluir.”.

Sala das Comissões, 13 de novembro de 2007.
Célio Moreira
Justificação: Um dos principais objetivos desta emenda é promover

a capacitação dos professores para que possam oferecer educação
de qualidade aos alunos especiais que estão sendo absorvidos pelo
Projeto Incluir.

Atualmente, poucas são as escolas que oferecem um tratamento
adequado à crianças com déficit cognitivo e de aprendizagem. Essas
crianças estão sendo jogadas nas escolas tradicionais, que não têm
condições de oferecer uma educação de qualidade, principalmente
pela inexistência de profissionais preparados para recebê-las. Por
isso, é preciso qualificar os professores para que estes saibam lidar
com as dificuldades de aprendizagem dos alunos especiais e possam
ajudá-los a desenvolver seu intelecto por meio de um ensino
diferenciado.

Conto com a colaboração dos nobre pares na aprovação desta
emenda.

EMENDA Nº 24
Dê-se à finalidade da Ação 4.554 - Inclusão e promoção social do

portador de deficiência, do Programa 162 - Desenvolvimento das
Políticas de Direitos Humanos, a seguinte redação, fazendo-se as
alterações necessárias nos Anexos I e II:
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“Programa: 701 - Apoio à Administração Pública.
Unidade Responsável: 1481 - Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Social.
Ação 4.554 - Inclusão e promoção social do portador de deficiência.
Finalidade: Implementar meios para possibilitar a inclusão da pessoa

com deficiência nas políticas setoriais básicas, desenvolvendo-se
programas específicos para os deficientes mentais e autistas,
especialmente nas áreas de trabalho, saúde, educação, assistência
social, esporte e lazer, cultura, inclusão digital, contribuindo assim
para a promoção social dessa parcela da população.

Sala das Comissões, 13 de novembro de 2007.
Célio Moreira
Justificação: Um dos principais objetivos desta emenda é garantir

inclusão e promoção social às pessoas portadoras de autismo e
deficiência mental. Essas pessoas especiais precisam de uma política
que contemple a especificidade de sua situação. Não são pessoas
com deficiência física, mas com deficiência mental, cujo tratamento é
completamente diferenciado.

Atualmente, não há no Estado uma política de promoção social
dessas pessoas e de suas famílias. Muitas vezes, os deficientes
mentais e autistas são taxados de loucos e não recebem os cuidados
de que necessitam. Poucos são os profissionais de saúde pública
especializados e capazes de oferecer um diagnóstico precoce da
deficiência, ou até mesmo de diagnosticá-la e encaminhá-la para um
tratamento adequado. Aliás, não existem clínicas ou escolas públicas
capazes de oferecer esse tipo de tratamento. É preciso criá-las ou
capacitá-las.

Se na área da saúde a situação é grave, na área de assistência
social é ainda pior. As políticas voltadas para esse público são
praticamente nulas. As famílias não têm assistência. Muitas, por não
conseguirem tratamento adequado para o deficiente ou um local para
que seus filhos possam ficar e desenvolver suas habilidades, têm que
amarrá-los em camas ou prendê-los em jaulas como se fossem
animais. As creches não aceitam este público e não têm condições de
cuidar deles. As Apaes não são suficientes, e muitas não têm
capacidade para assumir a demanda. O Estado tem que assumir essa
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responsabilidade social. Essas pessoas não podem lutar sozinhas por
seus direitos. Precisamos falar por elas e lutar para que suas
necessidades especiais sejam suprimidas com qualidade.

Por isso, conto com a colaboração dos nobre pares na aprovação
desta emenda.

EMENDA Nº 25
Acrescente-se ao Programa 132 - O Estado para os cidadãos a

seguinte nova ação, fazendo-se as alterações necessárias nos
Anexos I e II:

“Ação: ... - Centro de Convivência para Idosos.
Finalidade: Construir, ampliar e reformar centros de convivência

para idosos, visando a continuação da prestação de serviços de
assistência social a idosos abandonados e carentes.

* - A tabela referente ao Produto: Unidade
Construída/Ampliada/Reformada Unidade de Medida: Unidade -
Unidade Responsável: 1.481 - Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social foi publicada no “Diário do Legislativo” de
4.12.2007.

Sala das Comissões, 13 de novembro de 2007.
Célio Moreira
Justificação: Esta emenda tem como objetivo garantir recursos para

a construção, ampliação e reforma de centros de convivência para
idosos. A população idosa carente em Minas Gerais tem crescido
consideravelmente nos últimos anos em virtude do aumento da
perspectiva de vida. Porém, muitos são os idosos que, abandonados
por suas famílias, vão para as ruas mendigar o direito à velhice.
Passam fome, dormem nas ruas e nos bancos de praças, falta-lhes
medicamentos e atendimento hospitalar adequado. Enfim, são
marginalizados e excluídos do convívio social. É preciso que o
Governo crie meios de sobrevivência para esses idosos, a fim de que
tenham uma velhice, no mínimo, digna. Poucos são os centros de
convivência para idosos no Estado, e os que existem precisam de
reformas e ampliação.

Portanto, conto com o apoio dos nobres pares na aprovação desta
emenda.

EMENDA Nº 26
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Acrescente-se ao Programa 108 - Desenvolvimento e Fomento do
Turismo a seguinte nova ação, fazendo-se as alterações necessárias
nos Anexos I e II:

“Ação: ... - Construção do Centro de Convenções no Barreiro.
Finalidade: Construir no Distrito do Barreiro um Centro de

Convenções a fim de possibilitar a realização de palestras,
convenções, reuniões, congressos, entre outros eventos naquela
região.

* - A tabela referente ao Produto: Unidade Construída - Unidade de
Medida: Unidade - Unidade Responsável: 1.411 - Secretaria de
Estado de Turismo foi publicada no “Diário do Legislativo” de
4.12.2007.

Sala das Comissões, 12 de novembro de 2007.
Célio Moreira
Justificação: Esta emenda tem como objetivo garantir a construção

de um centro de convenções no Distrito do Barreiro, que atualmente
conta com uma população de aproximadamente 400 mil habitantes.
Infelizmente, não existe nesta região nenhum espaço que possa ser
utilizado, pela população ou pelos comerciantes e empresários que ali
atuam, para a realização de convenções, formaturas, palestras e
outros eventos de grande porte. O Barreiro é praticamente uma cidade
e precisa desenvolver uma estrutura que comporte todas as
necessidades da população. Ali existem universidades, grandes
empresas, como a Mannesman, vários centros comerciais, e até
mesmo um fórum regional. A construção de um centro de convenções
vai ao encontro dos anseios dos moradores do Barreiro. Portanto,
conto com o apoio dos nobres pares na aprovação desta emenda.

EMENDA Nº 27
Acrescente-se ao Programa 132 - O Estado para os cidadãos a

seguinte nova ação, fazendo-se as alterações necessárias nos
Anexos I e II:

“Ação: ... - Apoio Financeiro às Entidades que Prestam Serviços de
Relevância Social.

Finalidade: Ceder recursos estaduais necessários à continuação e
melhoria dos serviços prestados por associações sem fins lucrativos
que atuam na área de assistência social.
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* - A tabela referente ao Produto: Entidade Apoiada  - Unidade de
Medida: Entidade - Unidade Responsável: 1.481 - Secretaria de
Estado de Desenvolvimento Social foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 4.12.2007.

Sala das Comissões, 13 de novembro de 2007.
Célio Moreira
Justificação: Esta emenda tem como objetivo garantir recursos para

as entidades sem fins lucrativos que atuam na área de assistência
social realizando importante papel junto aos setores mais carentes da
população. A maioria dessas entidades sobrevivem de doações e
trabalhos de voluntários, exercendo, muitas vezes, trabalhos de
responsabilidade do próprio Estado. Por isso, nada mais justo do que
o Governo subsidiar parte das atividades destas associações.

Portanto, conto com o apoio dos nobres pares na aprovação desta
emenda.

EMENDA Nº 28
  * -  A Tabela referente a Alteração de Regionalização do Programa:
001 - Aceleração da Aprendizagem na Região Norte de Minas,
Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce - Unidade Orçamentária: 1.261 -
SEE - Ação: 1.224 - Implantação do Plano de Aceleração da
Aprendizagem - Mudança de: Regionalização  e Metas Física e
Financeira foi publicada no “Diário do Legislativo” de 4.12.2007.

Sala das Comissões, 21 de novembro de 2007.
Elisa Costa

EMENDA Nº 29
* -  A tabela referente a Alteração de Regionalização do Programa:
015 - Desenvolvimento da Produção Local e Acesso a Mercados -
Unidade Orçamentária: 2.421 - Idene - Ação: 4.166 - Qualificação
Profissional para o Desenvolvimento das Cadeias Produtivas
Priorizadas - Mudança de: Regionalização e de Metas Física e
Financeira para o Exercício 2008. A Distribuição, entre as Regiões, de
Metas Física e Financeira para o Triênio 2009-2011 deverá obedecer
à mesma Proporcionalidade Proposta por esta Emenda para o
Exercício 2008 foi publicada no “Diário do Legislativo” de 4.12.2007.

Sala das Comissões, 21 de novembro de 2007.
Elisa Costa



43

EMENDA Nº 30
  * - A tabela referente a Alteração de Regionalização do Programa:
015 - Desenvolvimento da Produção Local e Acesso a Mercados foi
publicada no “Diário do Legislativo” de 4.12.2007.

Sala das Comissões, 21 de novembro de 2007.
Elisa Costa

EMENDA Nº 31
  * - A tabela referente a Alteração de Regionalização do Programa:
015 - Desenvolvimento da Produção Local e Acesso a Mercados foi
publicada no “Diário do Legislativo” de 4.12.2007.

Sala das Comissões, 21 de novembro de 2007.
Elisa Costa

EMENDA Nº 32
  * - A tabela referente a Alteração de Regionalização do Programa:
015 - Desenvolvimento da Produção Local e Acesso a Mercados foi
publicada no “Diário do Legislativo” de 4.12.2007. (Errata da tabela
publicada no “Diário do Legislativo” de 8.12.2007.)

Sala das Comissões, 21 de novembro de 2007.
Elisa Costa

EMENDA Nº 33
  * - A tabela referente a Alteração de Regionalização do Programa:
015 - Desenvolvimento da Produção Local e Acesso a Mercados foi
publicada no “Diário do Legislativo” de 4.12.2007.

Sala das Comissões, 21 de novembro de 2007.
Elisa Costa

EMENDA Nº 34
  * - A tabela referente a Alteração de Regionalização do Programa:
015 - Desenvolvimento da Produção Local e Acesso a Mercados foi
publicada no “Diário do Legislativo” de 4.12.2007.

Sala das Comissões, 21 de novembro de 2007.
Elisa Costa

EMENDA Nº 35
  * - A tabela referente a Alteração de Regionalização do Programa:
015 - Desenvolvimento da Produção Local e Acesso a Mercados foi
publicada no “Diário do Legislativo” de 4.12.2007.

Sala das Comissões, 21 de novembro de 2007.
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Elisa Costa
EMENDA Nº 36

  * - A tabela referente a Alteração de Regionalização do Programa:
015 - Desenvolvimento da Produção Local e Acesso a Mercados foi
publicada no “Diário do Legislativo” de 4.12.2007.

Sala das Comissões, 21 de novembro de 2007.
Elisa Costa

EMENDA Nº 37
  * -  A tabela referente a Alteração de Regionalização do Programa:
039 - Promoção de Investimentos e Inserção Regional (Inclusive
Agronegócio) foi publicada no “Diário do Legislativo” de 4.12.2007.

Sala das Comissões, 21 de novembro de 2007.
Elisa Costa

EMENDA Nº 38
  * -  A tabela referente a Alteração de Regionalização do Programa:
039 - Promoção de Investimentos e Inserção Regional (Inclusive
Agronegócio) foi publicada no “Diário do Legislativo” de 4.12.2007.

Sala das Comissões, 21 de novembro de 2007.
Elisa Costa

EMENDA Nº 39
  * -  A tabela referente a Alteração de Regionalização do Programa:
039 - Promoção de Investimentos e Inserção Regional (Inclusive
Agronegócio) foi publicada no “Diário do Legislativo” de 4.12.2007.

Sala das Comissões, 21 de novembro de 2007.
Elisa Costa

EMENDA Nº 40
    * -  A tabela referente a Alteração de Regionalização do Programa:
127 - Infra-Estrutura Rural foi publicada no “Diário do Legislativo” de
4.12.2007.

Sala das Comissões, 21 de novembro de 2007.
Elisa Costa

EMENDA Nº 41
    * -  A tabela referente a Alteração de Regionalização do Programa:
127 - Infra-Estrutura Rural foi publicada no “Diário do Legislativo” de
4.12.2007.

Sala das Comissões, 21 de novembro de 2007.
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Elisa Costa
EMENDA Nº 42

  * -  A tabela referente a Alteração de Regionalização do Programa:
127 - Infra-Estrutura Rural foi publicada no “Diário do Legislativo” de
4.12.2007.

Sala das Comissões, 21 de novembro de 2007.
Elisa Costa

EMENDA Nº 43
  * - A tabela referente a Alteração de Regionalização do Programa:
156 - Comunidade Viva foi publicada no “Diário do Legislativo” de
4.12.2007.

Sala das Comissões, 21 de novembro de 2007.
Elisa Costa

EMENDA Nº 44
  * - A tabela referente a Alteração de Regionalização do Programa:
156 - Comunidade Viva foi publicada no “Diário do Legislativo” de
4.12.2007.

Sala das Comissões, 21 de novembro de 2007.
Elisa Costa

EMENDA Nº 45
  * -  A tabela referente a Alteração de Regionalização do  Programa:
243 - Funderur - Apoio ao Pequeno Produtor Rural foi publicada no
“Diário do Legislativo” de 4.12.2007.

Sala das Comissões, 21 de novembro de 2007.
Elisa Costa

EMENDA Nº 46
  * -  A tabela referente a Alteração de Regionalização do  Programa:
044 - Regionalização da Atenção a Saúde foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 4.12.2007.

Sala das Comissões, 21 de novembro de 2007.
Elisa Costa

EMENDA Nº 47
  * -  A tabela referente a Alteração de Regionalização do  Programa:
117 - Política Pública de Trabalho, Emprego e Renda foi publicada no
“Diário do Legislativo” de 4.12.2007.

Sala das Comissões, 21 de novembro de 2007.
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Elisa Costa
EMENDA Nº 48

  * - A tabela referente a Alteração de Regionalização do  Programa:
144 - Desenvolvimento da Reforma Agrária foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 4.12.2007.

Sala das Comissões, 21 de novembro de 2007.
Elisa Costa

EMENDA Nº 49
  * - A tabela referente a Alteração de Unidade Responsável e Unidade
Orçamentária do  Programa:  033 - Poupança Jovem foi publicada no
“Diário do Legislativo” de 4.12.2007.

Sala das Comissões, 21 de novembro de 2007.
Elisa Costa

EMENDA Nº 50
  * - A tabela referente a Alteração de Regionalização do  Programa:
108 - Desenvolvimento e Fomento do Turismo foi publicada no “Diário
do Legislativo” de 4.12.2007.

Sala das Comissões, 21 de novembro de 2007.
Elisa Costa

EMENDA Nº 51
  Acrescente-se ao Programa 016 - Destinos Turísticos Estratégicos a
ação nova “Desenvolvimento do Destino Turístico Vale do Rio Doce”,
com os seguintes atributos, fazendo-se as alterações necessárias nos
Anexos I e II:
  * -  A tabela referente a “Ação Nova” mencionada acima foi publicada
no “Diário do Legislativo” de 4.12.2007.

Sala das Comissões, 21 de novembro de 2007.
Elisa Costa

EMENDA Nº 52
  Acrescente-se ao Programa 016 - Destinos Turísticos Estratégicos a
ação nova “Desenvolvimento do Destino Turístico Vale do Rio Doce”,
com os seguintes atributos, fazendo-se as alterações necessárias nos
Anexos I e II:
  * -  A tabela referente a “Ação Nova” mencionada acima foi publicada
no “Diário do Legislativo” de 4.12.2007.

Sala das Comissões, 21 de novembro de 2007.
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Elisa Costa
EMENDA Nº 53

  * -  A tabela referente a Alteração de Regionalização, Finalidade da
Ação e Metas Físicas e Financeiras do  Programa:  120 - Apoio ao
Fortalecimento da Rede de Cidades foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 4.12.2007.

Sala das Comissões, 21 de novembro de 2007.
Elisa Costa

EMENDA Nº 54
  * - A tabela referente a Alteração de Regionalização do  Programa:
011 - Consolidação da Gestão de Recursos Hídricos em Bacias
Hidrográficas foi publicada no “Diário do Legislativo” de 4.12.2007.

Sala das Comissões, 21 de novembro de 2007.
Elisa Costa

EMENDA Nº 55
  * - A tabela referente a Alteração de Regionalização do  Programa:
113 - Desenvolvimento Sustentável de Recursos Hídricos foi
publicada no “Diário do Legislativo” de 4.12.2007.

Sala das Comissões, 21 de novembro de 2007.
Elisa Costa

EMENDA Nº 56
  * - A tabela referente a Alteração de Regionalização do  Programa:
011 - Consolidação da Gestão de Recursos Hídricos em Bacias
Hidrográficas foi publicada no “Diário do Legislativo” de 4.12.2007.

Sala das Comissões, 21 de novembro de 2007.
Elisa Costa

EMENDA Nº 57
  * - A tabela referente a Alteração de Regionalização do  Programa:
010 - Conservação do Cerrado e Recuperação da Mata Atlântica foi
publicada no “Diário do Legislativo” de 4.12.2007.

Sala das Comissões, 21 de novembro de 2007.
Elisa Costa

EMENDA Nº 58
  Acrescente-se ao Programa 042 - 242 - Supervisão e Expansão do
Ensino Superior a ação nova “Apoio a Implantação de Extensão
Universitária Pública em Governador Valadares”, com os seguintes
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atributos, fazendo-se as alterações necessárias nos Anexos I e II:
  * -  A tabela referente a Ação Nova mencionada acima foi publicada
no “Diário do Legislativo” de 4.12.2007.

Sala das Comissões, 21 de novembro de 2007.
Elisa Costa

EMENDA Nº 59
  Acrescente-se ao Programa 042 - Rede de Formação Profissional
Orientada pelo Mercado a ação nova “Apoio a Implantação do Centro
Federal de Educação Tecnológica de Governador Valadares”, com os
seguintes atributos, fazendo-se as alterações necessárias nos Anexos
I e II:
  * -  A tabela referente a Ação Nova mencionada acima foi publicada
no “Diário do Legislativo” de 4.12.2007.

Sala das Comissões, 21 de novembro de 2007.
Elisa Costa

EMENDA Nº 60
Acrescente-se ao Programa 042 - 242 - Supervisão e Expansão do

Ensino Superior a ação nova “Bolsa Transporte para Alunos do Pró-
Uni”, com os seguintes atributos, fazendo-se as alterações
necessárias nos Anexos I e II:
  * -  A tabela referente a Ação Nova mencionada acima foi publicada
no “Diário do Legislativo” de 4.12.2007.

Sala das Comissões, 21 de novembro de 2007.
Elisa Costa

EMENDA Nº 61
  * -  A tabela referente a Alteração de Regionalização do  Programa:
210 - Geração de conhecimento e de Tecnologia Agropecuária foi
publicada no “Diário do Legislativo” de 4.12.2007.

Sala das Comissões, 21 de novembro de 2007.
Elisa Costa

EMENDA Nº 62
  * -  A tabela referente a Alteração de Regionalização do  Programa:
210 - Geração de Conhecimento e de Tecnologia Agropecuária foi
publicada no “Diário do Legislativo” de 4.12.2007.

Sala das Comissões, 21 de novembro de 2007.
Elisa Costa
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EMENDA Nº 63
  * -  A tabela referente a Alteração de Regionalização do  Programa:
210 - Geração de Conhecimento e de Tecnologia Agropecuária foi
publicada no “Diário do Legislativo” de 4.12.2007.

Sala das Comissões, 21 de novembro de 2007.
Elisa Costa

EMENDA Nº 64
  * -  A tabela referente a Alteração de Regionalização do  Programa:
003 - Arranjos Produtivos em Biotecnologia, Biocombustíveis,
Eletroeletrônicos e Softwares foi publicada no “Diário do Legislativo”
de 4.12.2007.

Sala das Comissões, 21 de novembro de 2007.
Elisa Costa

EMENDA Nº 65
  * -  A tabela referente a Alteração de Regionalização do  Programa:
024 - Inserção competitiva das Empresas Mineiras no Mercado
Internacional foi publicada no “Diário do Legislativo” de 4.12.2007.

Sala das Comissões, 21 de novembro de 2007.
Elisa Costa

EMENDA Nº 66
  * - A tabela referente a Alteração de Regionalização do  Programa:
040 - Promoção e Atração de Investimentos Estratégicos e
Desenvolvimento das Cadeias Produtivas das Empresas-Âncoras foi
publicada no “Diário do Legislativo” de 4.12.2007.

Sala das Comissões, 21 de novembro de 2007.
Elisa Costa

EMENDA Nº 67
  * - A tabela referente a Alteração de Regionalização do  Programa:
040 - Promoção e Atração de Investimentos Estratégicos e
Desenvolvimento das Cadeias Produtivas das Empresas-Âncoras foi
publicada no “Diário do Legislativo” de 4.12.2007.

Sala das Comissões, 21 de novembro de 2007.
Elisa Costa

EMENDA Nº 68
  * - A tabela referente a Alteração de Regionalização do  Programa:
040 - Promoção e Atração de Investimentos Estratégicos e
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Desenvolvimento das Cadeias Produtivas das Empresas-Âncoras foi
publicada no “Diário do Legislativo” de 4.12.2007.

Sala das Comissões, 21 de novembro de 2007.
Elisa Costa

EMENDA Nº 69
  * - A tabela referente a Alteração de Regionalização do  Programa:
040 - Promoção e Atração de Investimentos Estratégicos e
Desenvolvimento das Cadeias Produtivas das Empresas-Âncoras foi
publicada no “Diário do Legislativo” de 4.12.2007.

Sala das Comissões, 21 de novembro de 2007.
Elisa Costa

EMENDA Nº 70
  * - A tabela referente a Alteração de Regionalização do  Programa:
040 - Promoção e Atração de Investimentos Estratégicos e
Desenvolvimento das Cadeias Produtivas das Empresas-Âncoras foi
publicada no “Diário do Legislativo” de 4.12.2007.

Sala das Comissões, 21 de novembro de 2007.
Elisa Costa

EMENDA Nº 71
  * - A tabela referente a Alteração de Regionalização do  Programa:
040 - Promoção e Atração de Investimentos Estratégicos e
Desenvolvimento das Cadeias Produtivas das Empresas-Âncoras foi
publicada no “Diário do Legislativo” de 4.12.2007.

Sala das Comissões, 21 de novembro de 2007.
Elisa Costa

EMENDA Nº 72
  * -  A tabela referente a Alteração de Regionalização do  Programa:
244 - Ensino Técnico para o Agronegócio foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 4.12.2007.

Sala das Comissões, 21 de novembro de 2007.
Elisa Costa

EMENDA Nº 73
  * -  A tabela referente a Alteração de Regionalização do  Programa:
232 - Escola Família Agrícola foi publicada no “Diário do Legislativo”
de 4.12.2007.

Sala das Comissões, 21 de novembro de 2007.
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Elisa Costa
EMENDA Nº 74

  * - A tabela referente a Alteração de Regionalização do  Programa:
116 - Caminhos de Minas foi publicada no “Diário do Legislativo” de
4.12.2007.

Sala das Comissões, 21 de novembro de 2007.
Elisa Costa

EMENDA Nº 75
Acrescente-se ao Programa 056 - Potencialização da Infra-estrutura

Logística da Fronteira Agroindustrial a ação nova “Implantação de
Portos Hidroviários no Triângulo e Alto-Paranaíba”, com os seguintes
atributos, fazendo-se as alterações necessárias nos Anexos I e II:

* - A tabela referente as alterações necessárias nos Anexos I e II
mencionadas acima foi publicada no “Diário do Legislativo" de
4.12.2007.

Sala das Comissões, 21 de novembro de 2007.
Zé Maia

EMENDA Nº 76
  * -  A tabela referente ao Programa: 140 - Desenvolvimento do
Ensino Superior na UEMG foi publicada no “Diário do Legislativo” de
4.12.2007.

Sala das Comissões, 21 de novembro de 2007.
Zé Maia

EMENDA Nº 77
Acrescente-se ao Programa 016 - Destinos Turísticos Estratégicos -

a ação nova “Implantação de feira de artesanato da RMBH”, com os
seguintes atributos, fazendo-se as alterações necessárias nos Anexos
I e II:

* - A tabela referente as alterações necessárias nos Anexos I e II
mencionadas acima foi publicada no “Diário do Legislativo” de
4.12.2007.

Sala das Comissões, 22 de novembro de 2007.
Gláucia Brandão

EMENDA N° 78
Acrescente-se onde convier:
Art. ... - Promover o acesso à energia elétrica na área rural e atender
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comunidades de escolas, postos de saúde e sistemas de
bombeamento d´água, seja por meio da extensão de redes, seja por
meio de atendimento descentralizado.

Sala das Comissões, 22 de novembro de 2007.
Antônio Carlos Arantes

EMENDA N° 79
Acrescente-se onde convier:
Art. ... - Criação de um Programa de Qualificação de Energia para a

Agricultura Familiar.
Sala das Comissões, 22 de novembro de 2007.
Antônio Carlos Arantes
Justificação: Melhorar a tensão da energia elétrica rural.

EMENDA N° 80
Acrescente-se onde convier:
Art. ... - Garantir a contrapartida do governo estadual ao Programa

Nacional de Habitação Rural.
Sala das Comissões, 22 de novembro de 2007.
Antônio Carlos Arantes
Justificação: O governo federal destina R$6.000,00 por unidade de

forma subsidiada.
EMENDA N° 81

Acrescente-se onde convier:
Art. ... - Criação de uma linha de crédito para implantação,

ampliação e reforma de agroindústrias familiares.
Sala das Comissões, 22 de novembro de 2007.
Antônio Carlos Arantes

EMENDA N° 82
Acrescente-se onde convier:
Art. ... - Apoiar o desenvolvimento da agricultura familiar mediante a

aquisição de equipamentos para irrigação e drenagem.
Sala das Comissões, 22 de novembro de 2007.
Antônio Carlos Arantes

EMENDA N° 83
Acrescente-se onde convier:
Art. ... - Criação de uma política que estimule a manutenção e

preservação de áreas ambientais permanentes.



53

Sala das Comissões, 22 de novembro de 2007.
Antônio Carlos Arantes
Justificação: Em geral, as leis ambientais restringem o uso de

algumas áreas para produção, sem propor nenhuma contrapartida de
apoio aos proprietários de pequenas glebas de terra que destinam
parte da área para preservação.

EMENDA Nº 84
Acrescente-se ao Programa 007 - Minas Olímpica a ação nova

“Campos Verdes”, com os seguintes atributos, fazendo-se as
alterações necessárias nos Anexos I e II:

* - A tabela referente as alterações necessárias nos Anexos I e II
mencionadas acima foi publicada no “Diário do Legislativo” de
4.12.2007.

Sala das Comissões, 22 de novembro de 2007.
Comissão de Participação Popular

EMENDA Nº 85
  * -  A tabela referente a adequação de objetivo de programa do

Programa 015 - Desenvolvimento da Produção Local e Acesso a
Mercados foi publicada no “Diário do Legislativo” de 4.12.2007.

Sala das Comissões, 23 de novembro de 2007.
Comissão de Participação Popular

EMENDA Nº 86
* -  A tabela referente a adequação de finalidade de ação do

Programa 015 - Desenvolvimento da Produção Local e Acesso a
Mercados foi publicada no “Diário do Legislativo” de 4.12.2007.

Sala das Comissões, 23 de novembro de 2007.
Comissão de Participação Popular

EMENDA Nº 87
* -  A tabela referente a alteração de regionalização do Programa

040 - Promoção e atração de investimentos estratégicos e
desenvolvimento das cadeias produtivas das empresas-âncoras foi
publicada no “Diário do Legislativo” de 4.12.2007.

Sala das Comissões, 23 de novembro de 2007.
Comissão de Participação Popular

EMENDA Nº 88
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* -  A tabela referente a adequação de objetivo de programa do
Programa 056 - Potencialização da Infra-Estrutura Logística da
Fronteira Agroindustrial foi publicada no “Diário do Legislativo” de
4.12.2007.

Sala das Comissões, 23 de novembro de 2007.
Comissão de Participação Popular

EMENDA Nº 89
  * - A tabela referente a adequação de finalidade de ação do
Programa 056 - Potencialização da Infra-Estrutura Logística da
Fronteira Agroindustrial foi publicada no “Diário do Legislativo” de
4.12.2007. (Errata da tabela publicada no “Diário do Legislativo” de
8.12.2007.)

Sala das Comissões, 23 de novembro de 2007.
Comissão de Participação Popular

EMENDA Nº 90
  * -  A tabela referente a alteração de regionalização do Programa 179
- Melhoria da Infra-Estrutura dos Acessos Viários foi publicada no
“Diário do Legislativo” de 4.12.2007.

Sala das Comissões, 23 de novembro de 2007.
Comissão de Participação Popular

EMENDA Nº 91
  * - A tabela referente a alteração de finalidade do Programa 018 -
Ensino Médio Profissionalizante foi publicada no “Diário do Legislativo”
de 4.12.2007.
Sala das Comissões, 23 de novembro de 2007.
Comissão de Participação Popular

EMENDA Nº 92
  * -  A tabela referente a alteração de finalidade do Programa 027 -
Minas Olímpica foi publicada no “Diário do Legislativo” de 4.12.2007.

Sala das Comissões, 23 de novembro de 2007.
Comissão de Participação Popular

EMENDA Nº 93
  * -  A tabela referente a alteração de finalidade do Programa 027 -
Minas Olímpica foi publicada no “Diário do Legislativo” de 4.12.2007.

Sala das Comissões, 23 de novembro de 2007.
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Comissão de Participação Popular
EMENDA Nº 94

  * -  A tabela referente a alteração de finalidade do Programa 018 -
Ensino Médio Profissionalizante foi  publicada no “Diário do
Legislativo” de 4.12.2007.

Sala das Comissões, 23 de novembro de 2007.
Comissão de Participação Popular

EMENDA Nº 95
  * -  A tabela referente a alteração de finalidade do Programa 027 -
Minas Olímpica foi publicada no “Diário do Legislativo” de 4.12.2007.

Sala das Comissões, 23 de novembro de 2007.
Comissão de Participação Popular

EMENDA Nº 96
  * -  A tabela referente a alteração de finalidade do Programa 033 -
Poupança Jovem foi publicada no “Diário do Legislativo” de 4.12.2007.

Sala das Comissões, 23 de novembro de 2007.
Comissão de Participação Popular

EMENDA Nº 97
  * -  A tabela referente a adequação de finalidade de ação do
Programa 149 - Incentivo ao Desporto foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 4.12.2007.

Sala das Comissões, 23 de novembro de 2007.
Comissão de Participação Popular

EMENDA Nº 98
  * -  A tabela referente a alteração de regionalização do Programa 024
- Inserção Competitiva das Empresas Mineiras no Mercado
Internacional foi publicada no “Diário do Legislativo” de 4.12.2007.

Sala das Comissões, 23 de novembro de 2007.
Comissão de Participação Popular

EMENDA Nº 99
  * -  A tabela referente a alteração de regionalização do Programa 003
- Arranjos Produtivos em Biotecnologia, Biocombustíveis,
Eletroeletrônicos e Softwares foi publicada no “Diário do Legislativo”
de 4.12.2007.
  Sala das Comissões, 23 de novembro de 2007.
  Comissão de Participação Popular
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EMENDA Nº 100
  * -  A tabela referente a adequação de finalidade de ação do
Programa 019 - Escola em tempo integral foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 4.12.2007.

Sala das Comissões, 23 de novembro de 2007.
Comissão de Participação Popular

EMENDA Nº 101
  * -  A tabela referente a adequação de finalidade e de regionalização
de ação do Programa 014 - Desempenho e Qualificação de
Professores foi publicada no “Diário do Legislativo” de 4.12.2007.

Sala das Comissões, 23 de novembro de 2007.
Comissão de Participação Popular

EMENDA Nº 102
  * -  A tabela referente a adequação de finalidade e de regionalização
de ação do Programa 014 - Desempenho e Qualificação de
Professores foi publicada no “Diário do Legislativo” de 4.12.2007.

Sala das Comissões, 23 de novembro de 2007.
Comissão de Participação Popular

EMENDA Nº 103
  * -  A tabela referente a adequação de título do Programa - Rede de
Inovação Tecnológica 043 foi publicada no “Diário do Legislativo” de
4.12.2007.

Sala das Comissões, 23 de novembro de 2007.
Comissão de Participação Popular

EMENDA Nº 104
  * -  A tabela referente a adequação de finalidade de ação do
Programa 010 - Conservação do Cerrado e Recuperação da Mata
Atlântica foi publicada no “Diário do Legislativo” de 4.12.2007.

Sala das Comissões, 23 de novembro de 2007.
Comissão de Participação Popular

EMENDA Nº 105
  * -  A tabela referente a adequação de finalidade de ação do
Programa 045 - Resíduos Sólidos foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 4.12.2007.

Sala das Comissões, 23 de novembro de 2007.
Comissão de Participação Popular
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EMENDA Nº 106
  * -  A tabela referente a adequação de finalidade de ação do
Programa 045 - Resíduos Sólidos foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 4.12.2007.

Sala das Comissões, 23 de novembro de 2007.
Comissão de Participação Popular

EMENDA Nº 107
  * -  A tabela referente a adequação de finalidade de ação do
Programa 045 - Resíduos Sólidos foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 4.12.2007.

Sala das Comissões, 23 de novembro de 2007.
Comissão de Participação Popular

EMENDA Nº 108
  * -  A tabela referente a adequação de finalidade de ação do
Programa 025 - Lares Geraes foi publicada no “Diário do Legislativo”
de 4.12.2007.

Sala das Comissões, 23 de novembro de 2007.
Comissão de Participação Popular

EMENDA Nº 109
Acrescente-se ao Programa 025 - Lares Geraes - a ação nova
“Engenharia e Arquitetura Públicas”, com os seguintes atributos,
fazendo-se as alterações necessárias nos Anexos I e II:
  * -  A tabela referente as alterações necessárias nos Anexos I e II
mencionadas acima foi publicada no “Diário do Legislativo” de
4.12.2007.

Sala das Comissões, 23 de novembro de 2007.
Comissão de Participação Popular

EMENDA Nº 110
  * -  A tabela referente a adequação de finalidade de ação do
Programa 028 - Minas sem Fome foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 4.12.2007.

Sala das Comissões, 23 de novembro de 2007.
Comissão de Participação Popular

EMENDA Nº 111
Acrescente-se ao Programa 025 - Lares Geraes - a ação nova

“Programa Lares Geraes Mulheres”, com os seguintes atributos,
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fazendo-se as alterações necessárias nos Anexos I e II:
  * -  A tabela referente as alterações necessárias nos Anexos I e II
mencionadas acima foi publicada no “Diário do Legislativo” de
4.12.2007.

Sala das Comissões, 23 de novembro de 2007.
Comissão de Participação Popular

EMENDA Nº 112
  * -  A tabela referente a adequação de finalidade de programa
estruturador do PPAG 2008-2011 - Volume I - Item 3.10 - Área de
Resultado: Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva Minas sem
Fome foi publicada no “Diário do Legislativo” de 4.12.2007.

Sala das Comissões, 23 de novembro de 2007.
Comissão de Participação Popular

EMENDA Nº 113
  * -  A tabela referente a adequação de finalidade de ação do
Programa 028 - Minas sem Fome foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 4.12.2007. (Errata da tabela publicada no “Diário do
Legislativo” de 8.12.2007.)

Sala das Comissões, 23 de novembro de 2007.
Comissão de Participação Popular

EMENDA Nº 114
  * -  A tabela referente a adequação de finalidade de ação do
Programa 028 - Minas sem Fome foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 4.12.2007.

Sala das Comissões, 23 de novembro de 2007.
Comissão de Participação Popular

EMENDA Nº 115
  * -  A tabela referente a adequação de finalidade de ação do
Programa 028 - Minas sem Fome foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 4.12.2007.

Sala das Comissões, 23 de novembro de 2007.
Comissão de Participação Popular

EMENDA Nº 116
Acrescente-se ao Programa 007 - Minas Olímpica - a ação nova

“Xadrez na Escola”, com os seguintes atributos, fazendo-se as
alterações necessárias nos Anexos I e II:
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* - A tabela referente as alterações necessárias nos Anexos I e II
mencionadas acima foi publicada no “Diário do Legislativo” de
4.12.2007.

Sala das Comissões, 23 de novembro de 2007.
Comissão de Participação Popular

EMENDA Nº 117
Acrescente-se ao Programa 007 − Minas Olímpica - a ação nova

“Sempre Jovem”, com os seguintes atributos, fazendo-se as
alterações necessárias nos Anexos I e II:

* - A tabela referente as alterações necessárias nos Anexos I e II
mencionadas acima foi publicada no “Diário do Legislativo” de
4.12.2007.

Sala das Comissões, 23 de novembro de 2007.
Comissão de Participação Popular

EMENDA Nº 118
Acrescente-se ao Programa 007 - Minas Olímpica - a ação nova

“Academia na Escola”, com os seguintes atributos, fazendo-se as
alterações necessárias nos Anexos I e II:

* - A tabela referente as alterações necessárias nos Anexos I e II
mencionadas acima foi publicada no “Diário do Legislativo” de
4.12.2007.

Sala das Comissões, 23 de novembro de 2007.
Comissão de Participação Popular

EMENDA Nº 119
  * -  A tabela referente a adequação de finalidade e de meta financeira
de ação do Programa 034 - Prevenção Social da Criminalidade foi
publicada no “Diário do Legislativo” de 4.12.2007.

Sala das Comissões, 23 de novembro de 2007.
Comissão de Participação Popular

EMENDA Nº 120
  * -  A tabela referente a alteração de meta financeira e adequação de
regionalização do Programa 034 - Prevenção Social da Criminalidade
foi publicada no “Diário do Legislativo” de 4.12.2007.

Sala das Comissões, 23 de novembro de 2007.
Comissão de Participação Popular

EMENDA Nº 121
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  * -  A tabela referente a adequação de finalidade de ação do
Programa 175 - Farmácia de Minas foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 4.12.2007.

Sala das Comissões, 23 de novembro de 2007.
Comissão de Participação Popular

EMENDA Nº 122
  * -  A tabela referente a alteração de Regionalização do Programa
048 - Saneamento Básico: Mais Saúde para Todos foi publicada no
“Diário do Legislativo” de 4.12.2007.

Sala das Comissões, 23 de novembro de 2007.
Comissão de Participação Popular

EMENDA Nº 123
  * -  A tabela referente a adequação de finalidade de ação do
Programa 708 - Gestão do Sistema Único de Saúde - SUS foi
publicada no “Diário do Legislativo” de 4.12.2007.

Sala das Comissões, 23 de novembro de 2007.
Comissão de Participação Popular

EMENDA Nº 124
  * -  A tabela referente a alteração de Regionalização do Programa
043 - Rede de Inovação Tecnológica foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 4.12.2007. (Errata da tabela publicada no “Diário do
Legislativo” de 8.12.2007.)

Sala das Comissões, 23 de novembro de 2007.
Comissão de Participação Popular

EMENDA Nº 125
  * -  A tabela referente a adequação de finalidade de ação do
Programa 050 - Sistema de Certificação e Vigilância Sanitária da
Produção Agropecuária foi publicada no “Diário do Legislativo” de
4.12.2007.
Sala das Comissões, 23 de novembro de 2007.
Comissão de Participação Popular

EMENDA Nº 126
  * -  A tabela referente a adequação de finalidade de ação do
Programa 050 - Sistema de Certificação e Vigilância Sanitária da
Produção Agropecuária foi publicada no “Diário do Legislativo” de
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4.12.2007. (Errata da tabela publicada no “Diário do Legislativo” de
8.12.2007.)
Sala das Comissões, 23 de novembro de 2007.
Comissão de Participação Popular

EMENDA Nº 127
  * -  A tabela referente a adequação de finalidade de ação do
Programa 050 - Sistema de Certificação e Vigilância Sanitária da
Produção Agropecuária foi publicada no “Diário do Legislativo” de
4.12.2007. (Errata da tabela publicada no “Diário do Legislativo” de
8.12.2007.)
Sala das Comissões, 23 de novembro de 2007.
Comissão de Participação Popular

EMENDA Nº 128
  * -  A tabela referente a  alteração de regionalização do Programa
003 - Resíduos Sólidos foi publicada no “Diário do Legislativo” de
4.12.2007.
Sala das Comissões, 23 de novembro de 2007.
Comissão de Participação Popular

EMENDA Nº 129
  * -  A tabela referente a alteração de regionalização do Programa 210
- Geração de conhecimento e de tecnologia agropecuária foi publicada
no “Diário do Legislativo” de 4.12.2007.
Sala das Comissões, 23 de novembro de 2007.
Comissão de Participação Popular

EMENDA Nº 130
  * -  A tabela referente a  alteração de regionalização do Programa
210 - Geração de conhecimento e de tecnologia agropecuária foi
publicada no “Diário do Legislativo” de 4.12.2007.
Sala das Comissões, 23 de novembro de 2007.
Comissão de Participação Popular

EMENDA Nº 131
  * -  A tabela  referente a alteração de regionalização do Programa
210 - Geração de conhecimento e de tecnologia agropecuária foi
publicada no “Diário do Legislativo” de 4.12.2007.
Sala das Comissões, 23 de novembro de 2007.
Comissão de Participação Popular
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EMENDA Nº 132
Acrescente-se ao Programa 021 - Gestão integrada de ações e
informações de defesa social a ação nova “Olho Vivo”, com os
seguintes atributos, fazendo-se as alterações necessárias nos anexos
I e II:
Tipo de Emenda: Ação nova
Programa: (021) Gestão integrada de ações e informações de defesa
social Unidade orçamentária: Secretaria de Estado de Defesa Social -
SEDS
Finalidade: Promover a segurança pública através do monitoramento
de pontos estratégicos e de grande incidência criminal em Belo
Horizonte com a instalação de câmeras de segurança.
* - A tabela referente as alterações necessárias nos Anexos I e II
mencionadas acima foi publicada no “Diário do Legislativo” de
4.12.2007.
Cancelamentos compensatórios (dedução): 1491 04 131 709 4680
0001 90 10 1 0
Sala das Comissões, 23 de novembro de 2007.
Gustavo Valadares

EMENDA Nº 133
  * - A tabela referente a adequação de finalidade de ação do
Programa 044 - Regionalização da atenção à Saúde foi publicada no
“Diário do Legislativo” de 4.12.2007.
Sala das Comissões, 23 de novembro de 2007.
Doutor Rinaldo

EMENDA Nº 134
  * -  A tabela referente a adequação de finalidade de ação do
Programa 124 - Produção e Difusão Cultural foi publicada no “Diário
do Legislativo” de 4.12.2007.
Sala das Comissões, 23 de novembro de 2007.
Doutor Rinaldo

EMENDA Nº 135
  * -  A tabela referente a adequação de finalidade de ação do
Programa 206 - Desenvolvimento de Educação na Saúde foi
publicada no “Diário do Legislativo” de 4.12.2007.
Sala das Comissões, 23 de novembro de 2007.
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Doutor Rinaldo
EMENDA Nº 136

  * -  A tabela  referente a alteração de regionalização do Programa
025 - Lares Geraes foi publicada no “Diário do Legislativo” de
4.12.2007.
Sala das Comissões, 23 de novembro de 2007.
Délio Malheiros

EMENDA Nº 137
Dê-se às Metas Financeiras do Programa 160 - Rede Complementar
de Suporte Social de atenção ao Dependente Químico, Ação 4.427 -
Fomento às Organizações Não Governamentais na Área de
Reinserção Social do Usuário de Álcool e Outras Drogas , da Unidade
Orçamentária 1.531 - Secretaria de Estado de Esporte e Juventude,
para os exercícios de 2009, 2010 e 2011, os seguintes valores:
* - A tabela referente aos valores mencionados acima foi publicada no
“Diário do Legislativo” de 4.12.2007.
Justificação: Acréscimo de valor em decorrência da necessidade
urgente de maior apoio para organizaçõesnãogovernamentais
voltadas para a área de reinserção social do usuário de álcool e de
outras drogas.
Sala das Reuniões, 26 de novembro de 2007.
Eros Biondini

EMENDA Nº 138
Dê-se às Metas Financeiras do Programa 160 - Rede Complementar
de Suporte Social de atenção ao Dependente Químico, Ação 4.433 -
Vivendo e Aprendendo - Formação de Agentes Multiplicadores de
Atenção ao Dependente Químico e Familiares, visando a fortalecer a
Rede de Serviços, Reinserção Social, Prevenção e Pesquisa da
Unidade Orçamentária 1.531 – Secretaria de Estado de Esporte e
Juventude, para os exercícios de 2009, 2010 e 2011, os seguintes
valores:
* - A tabela referente as Metas Financeiras foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 4.12.2007.
Justificação: Acréscimo de valor em decorrência da necessidade
urgente de maior apoio para ações que pretendam a recuperação de
dependentes químicos, sendo necessário para isso agentes



64

capacitados.
Sala das Comissões, 26 de novembro de 2007.
Eros Biondini

EMENDA Nº 139
Ficam alteradas as metas financeiras da Ação 1.343 - Projeto de
Urbanização de Favelas e Revitalização do Arrudas/Tereza Cristina,
do Programa 047 - RMBH, da Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Regional e Política Urbana, fazendo-se as
alterações necessárias nos Anexos I e II:
* -  A tabela referente as alterações mencionadas acima foi publicada
no “Diário do Legislativo” de 4.12.2007.
Sala das Comissões, 26 de novembro de 2007.
Célio Moreira

EMENDA Nº 140
  * - A tabela referente a alteração de regionalização, do Programa:
001 - Aceleração da Aprendizagem na Região do Norte de Minas,
Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce  foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 4.12.2007.
Sala das Comissões, 27 de novembro de 2007.
Comissão de Participação Popular

EMENDA Nº 141
  * - A tabela referente a alteração de regionalização, do Programa:
Desenvolvimento da Produção Local e Acesso a Mercados 015 foi
publicada no “Diário do Legislativo” de 4.12.2007.
Sala das Comissões, 27 de novembro de 2007.
Comissão de Participação Popular

EMENDA Nº 142
  * - A tabela referente a alteração de regionalização, do Programa:
Desenvolvimento da Produção Local e Acesso a Mercados 015 foi
publicada no “Diário do Legislativo” de 4.12.2007.
Sala das Comissões, 27 de novembro de 2007.
Comissão de Participação Popular

EMENDA Nº 143
  * - A tabela referente a alteração de regionalização, do Programa:
Desenvolvimento da Produção Local e Acesso a Mercados 015 foi
publicada no “Diário do Legislativo” de 4.12.2007.
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Sala das Comissões, 27 de novembro de 2007.
Comissão de Participação Popular

EMENDA Nº 144
  * -  A tabela referente a alteração de regionalização do Programa
015: Desenvolvimento da Produção Local e Acesso a Mercados foi
publicada no “Diário do Legislativo” de 4.12.2007.
Sala das Comissões, 27 de novembro de 2007.
Comissão de Participação Popular

EMENDA Nº 145
  * - A tabela referente a alteração de regionalização do Programa 015:
Desenvolvimento da Produção Local e Acesso a Mercados foi
publicada no “Diário do Legislativo” de 4.12.2007.
Sala das Comissões, 27 de novembro de 2007.
Comissão de Participação Popular

EMENDA Nº 146
  * - A tabela referente a alteração de regionalização do Programa 015:
Desenvolvimento da Produção Local e Acesso a Mercados foi
publicada no “Diário do Legislativo” de 4.12.2007.
Sala das Comissões, 27 de novembro de 2007.
Comissão de Participação Popular

EMENDA Nº 147
  * - A tabela referente a alteração de regionalização do Programa 015:
Desenvolvimento da Produção Local e Acesso a Mercados foi
publicada no “Diário do Legislativo” de 4.12.2007.
Sala das Comissões, 27 de novembro de 2007.
Comissão de Participação Popular

EMENDA Nº 148
  * - A tabela referente a alteração de regionalização do Programa 015:
Desenvolvimento da Produção Local e Acesso a Mercados foi
publicada no “Diário do Legislativo” de 4.12.2007.
Sala das Comissões, 27 de novembro de 2007.
Comissão de Participação Popular

EMENDA Nº 149
  * - A tabela referente a alteração de regionalização do Programa 015:
Desenvolvimento da Produção Local e Acesso a Mercados foi
publicada no “Diário do Legislativo” de 4.12.2007.
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Sala das Comissões, 27 de novembro de 2007.
Comissão de Participação Popular

EMENDA Nº 150
  * -   A tabela referente a alteração de regionalização do Programa
039: Promoção de Investimentos e Inserção Regional (inclusive
agronegócio) foi publicada no “Diário do Legislativo” de 4.12.2007.
Sala das Comissões, 27 de novembro de 2007.
Comissão de Participação Popular

EMENDA Nº 151
  * -   A tabela referente a alteração de regionalização do Programa
039: Promoção de Investimentos e Inserção Regional (inclusive
agronegócio) foi publicada no “Diário do Legislativo” de 4.12.2007.
Sala das Comissões, 27 de novembro de 2007.
Comissão de Participação Popular

EMENDA Nº 152
  * -   A tabela referente a alteração de regionalização do Programa
039: Promoção de Investimentos e Inserção Regional (inclusive
agronegócio) foi publicada no “Diário do Legislativo” de 4.12.2007.
Sala das Comissões, 27 de novembro de 2007.
Comissão de Participação Popular

EMENDA Nº 153
Acrescente-se ao Programa 732 - Segurança Alimentar - a ação nova
“Instalação e manutenção de Centros de Referência em Segurança
Alimentar e Nutricional Sustentável - Cresans”, com os seguintes
atributos, fazendo-se as alterações necessárias nos Anexos I e II:
* -  A tabela referente as alterações necessárias nos Anexos I e II
mencionadas acima foi publicada no “Diário do Legislativo” de
4.12.2007.
Sala das Comissões, 27 de novembro de 2007.
Comissão de Participação Popular

EMENDA Nº 154
Acrescente-se ao Programa 028 - Minas sem Fome - a ação nova
“Criação de Aves Domésticas”, com os seguintes atributos, fazendo-
se as alterações necessárias nos Anexos I e II:
* -  A tabela referente as alterações necessárias nos Anexos I e II
mencionadas acima foi publicada no “Diário do Legislativo” de
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4.12.2007.
Sala das Comissões, 27 de novembro de 2007.
Comissão de Participação Popular

EMENDA Nº 155
Acrescente-se o programa associado “Atendimento à Educação no
Campo”, na Área de Resultado Educação de Qualidade, com as
ações que se seguem, efetuando-se as alterações necessárias nos
Anexos I e II:
* -  A tabela referente as alterações necessárias nos Anexos I e II
mencionadas acima foi publicada no “Diário do Legislativo” de
4.12.2007.
Sala das Comissões, 27 de novembro de 2007.
Comissão de Participação Popular

EMENDA Nº 156
Acrescente-se ao Programa 144 - Desenvolvimento da Reforma
Agrária - a ação nova “Regularização Fundiária de Áreas Ocupadas
por Comunidades Indígenas e Quilombolas”, com os seguintes
atributos, fazendo-se as alterações necessárias nos Anexos I e II:
* -  A tabela referente as alterações necessárias nos Anexos I e II
mencionadas acima foi publicada no “Diário do Legislativo” de
4.12.2007.
Sala das Comissões, 27 de novembro de 2007.
Comissão de Participação Popular

EMENDA Nº 157
  * -   A tabela referente a adequação de finalidade de ação do
Programa 009: Circuitos Culturais de Minas Gerais foi publicada no
“Diário do Legislativo” de 4.12.2007. (Errata da tabela publicada no
“Diário do Legislativo” de 8.12.2007.)
Sala das Comissões, 27 de novembro de 2007.
Comissão de Participação Popular

EMENDA Nº 158
  * -   A tabela referente a adequação de finalidade de ação do
Programa 016: Destinos Turísticos Estratégicos foi publicada no
“Diário do Legislativo” de 4.12.2007.
Sala das Comissões, 27 de novembro de 2007.
Comissão de Participação Popular
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EMENDA Nº 159
Acrescente-se ao Programa 016 - Destinos Turísticos Estratégicos - a
ação nova Desenvolvimento de Projetos de Incentivo à Adoção de
Práticas e Meios de Acessibilidade para Pessoas com Deficiência e
Mobilidade Reduzida nos Equipamentos Turísticos, com os seguintes
atributos, fazendo-se as alterações necessárias nos Anexos I e II:
* - A tabela referente as alterações necessárias nos Anexos I e II
mencionadas acima foi publicada no “Diário do Legislativo” de
4.12.2007.
Sala das Comissões, 27 de novembro de 2007.
Comissão de Participação Popular

EMENDA Nº 160
  * - A tabela referente a adequação de objetivo de programa do
Programa 047: RMBH foi publicada no “Diário do Legislativo” de
4.12.2007.
Sala das Comissões, 27 de novembro de 2007.
Comissão de Participação Popular

EMENDA Nº 161
Acrescente-se ao Programa 047 - RMBH - a Ação Nova Implantação
de Centro de Desenvolvimento Integrado da Região Metropolitana de
Belo Horizonte, com os seguintes atributos, fazendo-se as alterações
necessárias nos Anexos I e II:
* -  A tabela referente as alterações necessárias nos Anexos I e II
mencionadas acima foi publicada no “Diário do Legislativo” de
4.12.2007.
Sala das Comissões, 27 de novembro de 2007.
Comissão de Participação Popular

EMENDA Nº 162
  * -  A tabela referente a adequação de finalidade de ação do
Programa 009: Circuitos Culturais de Minas Gerais foi  publicada no
“Diário do Legislativo” de 4.12.2007.  (Errata da Tabela publicada no
“Diário do Legislativo” de 8.12.2007.)
Sala das Comissões, 27 de novembro de 2007.
Comissão de Participação Popular

EMENDA Nº 163
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  * -  A tabela referente a adequação de finalidade de ação do
Programa 009: Circuitos Culturais de Minas Gerais foi  publicada no
“Diário do Legislativo” de 4.12.2007.  (Errata da Tabela publicada no
“Diário do Legislativo” de 8.12.2007.)
Sala das Comissões, 27 de novembro de 2007.
Comissão de Participação Popular

EMENDA Nº 164
Acrescente-se ao Programa 033 - Poupança Jovem - a ação nova
“Acompanhamento Social nas Escolas Públicas”, com os seguintes
atributos, fazendo-se as alterações necessárias nos Anexos I e II:
* -  A tabela referente as alterações necessárias nos Anexos I e II
mencionadas acima foi publicada no “Diário do Legislativo” de
4.12.2007.
Sala das Comissões, 27 de novembro de 2007.
Comissão de Participação Popular

EMENDA Nº 165
  * -  A tabela referente a adequação de finalidade, regionalização e
metas do Programa 020: Expansão e Modernização do Sistema
Prisional foi  publicada no “Diário do Legislativo” de 4.12.2007.
Sala das Comissões, 27 de novembro de 2007.
Comissão de Participação Popular

EMENDA Nº 166
  * -  A tabela referente a alteração de regionalização do Programa
139: Programa de Apoio à Ampliação e à Melhoria dos Sistemas
Prisional e Sócio-Educativo foi  publicada no “Diário do Legislativo” de
4.12.2007.
Sala das Comissões, 27 de novembro de 2007.
Comissão de Participação Popular

EMENDA Nº 167
  * -  A tabela referente a alteração de regionalização do Programa
021: Gestão Integrada de ações e informações de defesa social foi
publicada no “Diário do Legislativo” de 4.12.2007. (Errata da tabela
publicada no “Diário do Legislativo” de 8.12.2007.)
Sala das Comissões, 27 de novembro de 2007.
Comissão de Participação Popular

EMENDA Nº 168
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  * -  A tabela referente a alteração de regionalização do Programa
004: Atendimento a medidas sócio-educativas foi  publicada no “Diário
do Legislativo” de 4.12.2007.
Sala das Comissões, 27 de novembro de 2007.
Comissão de Participação Popular

EMENDA Nº 169
  * -  A tabela referente a adequação de finalidade, de produto e de
meta financeira de Ação do Programa 054: Viva Vida foi  publicada no
“Diário do Legislativo” de 4.12.2007.
Sala das Comissões, 27 de novembro de 2007.
Comissão de Participação Popular

EMENDA Nº 170
Acrescente-se ao Programa 708 - Gestão do Sistema Único de Saúde
- a ação nova “Estruturação e operacionalização do Sistema Nacional
de Vigilância Alimentar e Nutricional - Sisvan”, com os seguintes
atributos, fazendo-se as alterações necessárias nos Anexos I e II:
  * -  A tabela referente as alterações necessárias nos Anexos I e II
mencionadas acima foi  publicada no “Diário do Legislativo” de
4.12.2007.
Sala das Comissões, 27 de novembro de 2007.
Comissão de Participação Popular

EMENDA Nº 171
  Acrescente-se ao Programa Especial 706 - Atenção à Saúde - a
ação nova “Atenção à Saúde Mental Infanto-juvenil”, com os seguintes
atributos, fazendo-se as alterações necessárias nos Anexos I e II:
  * -  A tabela referente as alterações necessárias nos Anexos I e II
mencionadas acima foi  publicada no “Diário do Legislativo” de
4.12.2007.
Sala das Comissões, 27 de novembro de 2007.
Comissão de Participação Popular

EMENDA Nº 172
 Acrescente-se ao Programa 233 - Cooperação Estado-Município - a
ação nova “Transporte Escolar”, com os seguintes atributos, fazendo-
se as alterações necessárias nos Anexos I e II:
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  * -  A tabela referente as alterações necessárias nos Anexos I e II
mencionadas acima foi  publicada no “Diário do Legislativo” de
4.12.2007.
Sala das Comissões, 27 de novembro de 2007.
Comissão de Participação Popular

EMENDA Nº 173
 Acrescente-se ao Programa 045 - Resíduos Sólidos - a ação nova
“Apoio às Cooperativas e Associações de Catadores de Materiais
Recicláveis”, com os seguintes atributos, fazendo-se as alterações
necessárias nos Anexos I e II:
  * -  A tabela referente as alterações necessárias nos Anexos I e II
mencionadas acima foi  publicada no “Diário do Legislativo” de
4.12.2007.
Sala das Comissões, 27 de novembro de 2007.
Comissão de Participação Popular

EMENDA Nº 174
  * -  A tabela referente a adequação de finalidade de ação do
Programa 045: Resíduos Sólidos foi  publicada no “Diário do
Legislativo” de 4.12.2007.
Sala das Comissões, 27 de novembro de 2007.
Comissão de Participação Popular

EMENDA Nº 175
  * -  A tabela referente a alteração de meta financeira do Programa
140: Desenvolvimento do Ensino Superior na Uemg foi  publicada no
“Diário do Legislativo” de 4.12.2007.
Sala das Comissões, 27 de novembro de 2007.
Zé Maia

EMENDA Nº 176
  * -  A tabela referente a alteração de meta financeira do Programa:
Avaliação e Qualidade da Atuação dos Órgãos de Defesa Social foi
publicada no “Diário do Legislativo” de 4.12.2007.
Sala das Comissões, 27 de novembro de 2007.
Doutor Rinaldo

EMENDA Nº 177
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  * -  A tabela referente a alteração de meta física e de meta financeira
de Ação do Programa 023: Implantação do SUAS foi  publicada no
“Diário do Legislativo” de 4.12.2007.
Sala das Comissões, 28 de novembro de 2007.
Comissão de Participação Popular

EMENDA Nº 178
  * -  A tabela referente a adequação de finalidade e alteração de
regionalização e de metas física e financeira do Programa 023:
Implantação do SUAS foi  publicada no “Diário do Legislativo” de
4.12.2007.
Sala das Comissões, 28 de novembro de 2007.
Comissão de Participação Popular

EMENDA Nº 179
Acrescente-se ao Programa 023 - Implantação do Suas - a ação nova
“Execução de ações regionalizadas de proteção especial e fomento a
consórcios municipais”, com os seguintes atributos, fazendo-se as
alterações necessárias nos Anexos I e II:
  * -  A tabela referente as alterações necessárias nos Anexos I e II
mencionadas acima foi  publicada no “Diário do Legislativo” de
4.12.2007.
Sala das Comissões, 28 de novembro de 2007.
Comissão de Participação Popular

EMENDA Nº 180
Acrescente-se ao Programa 023 - Implantação do Suas - a ação nova
“Co-financiamento para Municípios na execução de serviços e
benefícios de proteção social básica de crianças e adolescentes”, com
os seguintes atributos, fazendo-se as alterações necessárias nos
Anexos I e II:
  * -  A tabela referente as alterações necessárias nos Anexos I e II
mencionadas acima foi  publicada no “Diário do Legislativo” de
4.12.2007.
Sala das Comissões, 28 de novembro de 2007.
Comissão de Participação Popular

EMENDA Nº 181
Acrescente-se ao Programa 023 - Implantação do Suas - a ação nova
“Co-financiamento para Municípios na execução de serviços de
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proteção social especial destinados a crianças e adolescentes”, com
os seguintes atributos, fazendo-se as alterações necessárias nos
Anexos I e II:
  * -  A tabela referente as alterações necessárias nos Anexos I e II
mencionadas acima foi  publicada no “Diário do Legislativo” de
4.12.2007.
Sala das Comissões, 28 de novembro de 2007.
Comissão de Participação Popular

EMENDA Nº 182
Acrescente-se ao Programa  117 - Política  Pública de Trabalho,
Emprego e Renda - a ação nova “Apoio à Comercialização de
Produtos da Economia Popular Solidária”, com os seguintes atributos,
fazendo-se as alterações necessárias nos Anexos I e II:
  * -  A tabela referente as alterações necessárias nos Anexos I e II
mencionadas acima foi  publicada no “Diário do Legislativo” de
4.12.2007.
Sala das Comissões, 28 de novembro de 2007.
Comissão de Participação Popular

EMENDA Nº 183
Acrescente-se ao Programa 701 - Apoio à Administração Pública - a
ação nova “Operacionalização das Ações do Conselho Estadual dos
Direitos da Criança e do Adolescente”, com os seguintes atributos,
fazendo-se as alterações necessárias nos Anexos I e II:
  * -  A tabela referente as alterações necessárias nos Anexos I e II
mencionadas acima foi  publicada no “Diário do Legislativo” de
4.12.2007.
Sala das Comissões, 28 de novembro de 2007.
Comissão de Participação Popular

EMENDA Nº 184
  * -  A tabela referente a alteração de regionalização do Programa
132: O Estado para os Cidadãos foi  publicada no “Diário do
Legislativo” de 4.12.2007.
Sala das Comissões, 28 de novembro de 2007.
Comissão de Participação Popular

EMENDA Nº 185
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  * -  A tabela referente a adequação de objetivo de programa do
Programa 009: Circuitos Culturais de Minas Gerais foi  publicada no
“Diário do Legislativo de 4.12.2007.  (Errata da tabela publicada no
“Diário do Legislativo” de 8.12.2007.)
Sala das Comissões, 28 de novembro de 2007.
Comissão de Participação Popular

EMENDA Nº 186
  * -  A tabela referente a alteração de nome, de metas físicas e
financeiras e de regionalização de ação do Programa 037: Promédio -
Melhoria da Qualidade e Eficiência do Ensino Médio foi  publicada no
“Diário do Legislativo” de 4.12.2007.
Sala das Comissões, 28 de novembro de 2007.
Comissão de Participação Popular

EMENDA Nº 187
  * - A tabela referente a adequação de finalidade de ação do
Programa 120: Apoio ao Fortalecimento da Rede de Cidades foi
publicada no “Diário do Legislativo” de 4.12.2007.
Sala das Comissões, 28 de novembro de 2007.
Comissão de Participação Popular

EMENDA Nº 188
  * - A tabela referente a adequação de finalidade de ação do
Programa 027: Minas Olímpica foi  publicada no “Diário do Legislativo”
de 4.12.2007.
Sala das Comissões, 28 de novembro de 2007.
Comissão de Participação Popular

EMENDA Nº 189
  * -  A tabela referente a alteração de regionalização do Programa
004: Atendimento às medidas sócio-educativas foi  publicada no
“Diário do Legislativo” de 4.12.2007.
Sala das Comissões, 28 de novembro de 2007.
Comissão de Participação Popular

EMENDA Nº 190
  * -  A tabela referente a alteração de regionalização do Programa
004: Atendimento às medidas sócio-educativas foi  publicada no
“Diário do Legislativo” de 4.12.2007.
Sala das Comissões, 28 de novembro de 2007.
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Comissão de Participação Popular
EMENDA Nº 191

  * -  A tabela referente a alteração de regionalização e de metas física
e financeira de Ação do Programa 004: Atendimento às medidas
sócio-educativas foi  publicada no “Diário do Legislativo” de 4.12.2007.
Sala das Comissões, 28 de novembro de 2007.
Comissão de Participação Popular

EMENDA Nº 192
  * -  A tabela referente a alteração de regionalização e de metas física
e financeira de Ação do Programa 004: Atendimento às medidas
sócio-educativas foi  publicada no “Diário do Legislativo” de 4.12.2007.
Sala das Comissões, 28 de novembro de 2007.
Comissão de Participação Popular

EMENDA Nº 193
  * -  A tabela referente a alteração de regionalização e de metas física
e financeira de Ação do Programa 004: Atendimento às medidas
sócio-educativas foi  publicada no “Diário do Legislativo” de 4.12.2007.
Sala das Comissões, 28 de novembro de 2007.
Comissão de Participação Popular

EMENDA Nº 194
  * -  A tabela referente a alteração de regionalização e de metas física
e financeira de Ação do Programa 004: Atendimento às medidas
sócio-educativas foi  publicada no “Diário do Legislativo” de 4.12.2007.
Sala das Comissões, 28 de novembro de 2007.
Comissão de Participação Popular

EMENDA Nº 195
Acrescente-se ao Programa 233 - Cooperação Estado Município - a
ação nova “Formação e capacitação de Professores de Educação
Infantil”, com os seguintes atributos, fazendo-se as alterações
necessárias nos Anexos I e II:
  * -  A tabela referente as alterações necessárias nos Anexos I e II
mencionadas acima foi  publicada no “Diário do Legislativo” de
4.12.2007.
Sala das Comissões, 27 de novembro de 2007.
Comissão de Participação Popular

EMENDA Nº 196
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Acrescente-se na área de resultado Educação de Qualidade o Projeto
Estruturador - “Ensino Superior”, com a ação “Institui a concessão de
bolsas de estudo integrais e bolsas de estudo parciais de 50%
(cinqüenta por cento), meia- bolsa, para cursos de graduação e
seqüenciais de formação específica”, com os seguintes atributos,
fazendo-se as alterações necessárias nos Anexos I e II:
  * -  As tabelas referentes as alterações necessárias nos Anexos I e II
mencionadas acima foram  publicadas no “Diário do Legislativo” de
4.12.2007.
Sala das Comissões, 28 de novembro de 2007.
Carlin Moura

EMENDA Nº 197
Acrescente-se ao Programa 149 - Incentivo ao Desporto a ação nova
“Concessão de Bolsas ao atleta”, com os seguintes atributos, fazendo-
se as alterações necessárias nos Anexos I e II:
  * -  A tabela referente as alterações necessárias nos Anexos I e II
mencionadas acima foi  publicada no “Diário do Legislativo” de
4.12.2007.
Sala das Comissões, 28 de novembro de 2007.
Carlin Moura

EMENDA Nº 198
Acrescente-se ao Programa 037 - Promédio - Melhoria da Qualidade e
Eficiência do Ensino Médio a ação nova “Distribuição dos livros não
contemplados no programa Livro Didático”, com os seguintes
atributos, fazendo-se as alterações necessárias nos Anexos I e II:
  * -  A tabela referente as alterações necessárias nos Anexos I e II
mencionadas acima foi  publicada no “Diário do Legislativo” de
4.12.2007.
Sala das Comissões, 28 de novembro de 2007.
Carlin Moura

EMENDA Nº 199
  * -  A tabela referente a adequação de finalidade de ação do
Programa 023: Implantação do SUAS - Sistema Único de Assistência
Social foi  publicada no “Diário do Legislativo” de 4.12.2007.
Justificação: Por meio do Projeto de Lei nº 563/2007, resultante do
desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.507/2006, em trâmite nesta
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Casa, temos pretendido instituir o  Fundo  de Auxílio Funerário aos
Mineiros Vitimados no Exterior - Fuave -, destinado a custear a
repatriação/traslado de corpos de mineiros vitimados/falecidos fora do
país.
Ocorre que as restrições e exigências advindas das legislações
estadual e federal, especialmente no que tange às diretrizes
orçamentárias e à responsabilidade fiscal, têm gerado impedimentos
diversos à sua aprovação e à conseqüente criação do benefício
previsto, impossibilitando sua efetiva implementação.
Como disposto na própria justificativa do projeto em comento, a
proposta visa amenizar o grande sofrimento experimentado por
diversas famílias mineiras, quando da ocorrência do falecimento  de
seus entes queridos residentes no exterior - em sua maioria
imigrantes -, uma vez que são carentes e não dispõem de recursos
financeiros capazaes de promover a repatriação/trasladação dos
corpos de volta para o Brasil, dado o custo da operação.
É sabido também que Minas, no cenário nacional, responde por
grande parcela dos imigrantes residentes em países estrangeiros.
Como exemplo, segundo as informações fornecidas pelo Senador
democrata de Massachussets Jarret Barrios, em visita ao Brasil,
somente em seu estado (um) em cada cinco imigrantes é brasileiro, e
desses, mais de 50% são de Minas Gerais.
Logicamente, esses imigrantes deslocam-se para outros países em
busca de melhores condições de vida e de trabalho, não encontradas
no Brasil, pela falta de oportunidades de maior formação profissional e
de qualificação; por óbvio, são pessoas que abandonam o lar,
deixando familiares(pais, irmãos, esposa e filhos) e amigos, por força
da necessidade, para aventurarem-se, muitas vezes ilegalmente, em
países desconhecidos e mantenedores de costumes distintos.
Outro dado importante diz respeito à significativa riqueza gerada por
essa parcela da população brasileira, em especial a mineira, cujas
divisas são quase em sua totalidade enviadas para cá, destinadas ao
sustento básico da família(moradia, alimentação, vestuário, etc.),
aumentando a renda e a circulação de capitais em nosso país.
Mas, infelizmente, quando ocorre o falecimento de um ente querido no
exterior, as famílias mineiras, além do infortúnio sentimental, passam
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por grandes dificuldades, para conseguirem trazer de volta os corpos
de seus parentes, já que o custo de um traslado internacional gira em
torno de R$15.000,00 a R$20.000,000. Há até notícias da realização,
pelas comunidades envolvidas, de “vaquinhas” e “ações entre amigos”
para a efetivação da repatriação pretendida.
Apesar dessa triste realidade, no Brasil já há iniciativas em prática,
que estão funcionando com sucesso, como no caso do Estado de
Goiás, que já aprovou a Lei nº 15.258, de 15/7/2005, e editou o seu
regulamento pelo Decreto nº 6.239, de 5/9/2005, concedendo o
mesmo benefício ao povo goiano, o que representa um valioso
precedente nacional. Lá o sistema é gerido por sua Secretaria de
Estado de Planejamento - Seplan -, no Setor de Assuntos
Internacionais.
Dessa forma, após submetermos o assunto ao elevado crivo do
governo do Estado (Ofício nº 2498/2007), que realmente se
manifestou sensível à questão, encaminhando-o para a detida análise
do jurídico da Sedese (Ofício nº 670/2007) , que por seu turno se
posicionou de forma favorável à medida, como parceira desta Casa
para a aprovação desta presente emenda ao PPAG-2008/2011,
sentimo-nos incentivados à apresentar e defender mais este pleito.
Com atitudes desse tipo, a Assembléia Legislativa de Minas Gerais
tem se mostrado atenta aos anseios da população do Estado, de
modo a proporcionar, nesse caso, o incremento das prestações
assistenciais e sociais do Fundo Estadual de Assistência Social –
Feas -, mormente no que tange à implementação definitiva desse
novo benefício, junto ao seu Programa de Implantação do Sistema
Único de Assistência Social - SUAS -, relacionado às ações de co-
financiamento de serviços e benefícios para municípios na execução
da proteção básica.
Ademais, o governo de Minas, pela própria Sedese, de certa forma, já
oferece pelo mesmo programa um “auxílio-funeral” para carentes do
Estado em situação de vulnerabilidade e pobreza e pode abarcar mais
essa importantíssima pretação social e assistencial ao povo mineiro.
Por fim, vale dizer ainda que este tipo de benefício não é
disponibilizado atualmente, em hipótese alguma, pelo governo
brasileiro, por intermédio do seu Ministério das Relações Exteriores -
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MRE, e que os gastos anuais previstos para utilização com o benefício
em tela são ínfimos(em torno de R$100.000,00/ano), se comparados
ao impacto de outros benefícios já ofertados pela Administração
Pública Estadual.
Assim, nós Deputados da Bancada do Democratas nesta Casa,
aguardamos dos nobres pares a aprovação a esta nossa emenda.
Sala das Comissões, 28 de novembro de 2007.
Bancada do Democratas

EMENDA Nº 200
  * -  A tabela referente a adequação de finalidade e alteração de
regionalização e metas física e financeira do Programa 162:
Desenvolvimento das Políticas de Direitos Humanos foi  publicada no
“Diário do Legislativo” de 4.12.2007. (Errata da tabela publicada no
“Diário do Legislativo” de 8.12.2007.)
Sala das Comissões, 28 de novembro de 2007.
Comissão de Participação Popular

EMENDA Nº 201
  * -  A tabela referente a adequação de objetivo de Programa do
Programa 023: Implantação do Suas foi  publicada no “Diário do
Legislativo de 4.12.2007.
Sala das Comissões, 28 de novembro de 2007.
Comissão de Participação Popular

EMENDA Nº 202
Acrescente-se ao Programa 266 - Gestão da Política  da Criança e do
Adolescente - a ação nova “Apoio a Conselhos Municipais e Tutelares
da Criança e do Adolescente”, com os seguintes atributos, fazendo-se
as alterações necessárias nos Anexos I e II:
  * -  A tabela referente as alterações necessárias nos Anexos I e II
mencionadas acima foi  publicada no “Diário do Legislativo” de
4.12.2007.
Sala das Comissões, 28 de novembro de 2007.
Comissão de Participação Popular

EMENDA Nº 203
  * -  A tabela referente a adequação de finalidade de ação e de
produto / unidade de medida do Programa 023: Implantação do Suas
foi  publicada no “Diário do Legislativo” de 4.12.2007.
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Sala das Comissões, 28 de novembro de 2007.
Comissão de Participação Popular

EMENDA Nº 204
  * -  A tabela referente a alteração de regionalização e de metas física
e financeira de Ação do Programa 162: Desenvolvimento das Políticas
de Direitos Humanos foi  publicada no “Diário do Legislativo” de
4.12.2007.
Sala das Comissões, 28 de novembro de 2007.
Comissão de Participação Popular

EMENDA Nº 205
  * -  A tabela referente a adequação de finalidade de ação e de
produto / unidade de medida do Programa 162: Desenvolvimento das
Políticas de Direitos Humanos foi  publicada no “Diário do Legislativo”
de 4.12.2007.
Sala das Comissões, 28 de novembro de 2007.
Comissão de Participação Popular

EMENDA Nº 206
Acrescente-se ao Programa 016 - Destinos Turísticos Estratégicos - a
ação nova “Revitalização do Parque Fernão Dias”, com os seguintes
atributos, fazendo-se as alterações necessárias nos Anexos I e II:
  * -  A tabela referente as alterações necessárias nos Anexos I e II
mencionadas acima foi  publicada no “Diário do Legislativo” de
4.12.2007.
Sala das Comissões, 28 de novembro de 2007.
Comissão de Participação Popular

EMENDA Nº 207
  * -  A tabela referente a adequação de finalidade e de meta financeira
de ação do Programa 232: Escola Família Agrícola foi  publicada no
“Diário do Legislativo” de 4.12.2007.
Sala das Comissões, 28 de novembro de 2007.
Comissão de Participação Popular

EMENDA Nº 208
Acrescente-se ao Programa 007 - Minas Olímpica - a ação nova
“Centro Olímpico de Formação Esportiva”, com os seguintes atributos,
fazendo-se as alterações necessárias nos Anexos I e II:
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  * -  A tabela referente as alterações necessárias nos Anexos I e II
mencionadas acima foi  publicada no “Diário do Legislativo” de
4.12.2007.
Sala das Comissões, 28 de novembro de 2007.
Comissão de Participação Popular

EMENDA Nº 209
Suprima-se o Programa 112 - Governança Metropolitana, transferindo-
se as Ações nºs 4.502, 4.507, 1.250 e 1.251 da unidade orçamentária
nº 1.471 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional e
Política Urbana - do citado programa para o Programa 047 - RMBH -,
mantida a mesma unidade orçamentária:
Sala das Comissões, 28 de novembro de 2007.
Comissão de Participação Popular

EMENDA Nº 210
Acrescente-se onde couber o seguinte programa estruturador,
fazendo-se as alterações necessárias nos Anexos I e II do projeto:
“Programa: - RMVA
Unidade Responsável: 1.471 - Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Regional e Política Urbana
Objetivo: Promover a gestão integrada e implantar o Plano Diretor da
Região Metropolitana do Vale do Aço, tornando-a mais competitiva e
elevando a qualidade de vida dos cidadãos metropolitanos
Objetivos estratégicos (PMDI):
- fortalecer o sistema de planejamento e gestão urbana,
especialmente das cidades-pólo
Resultados Finalísticos (PMDI):
- aumentar o número de Municípios com Índice Mineiro de
Responsabilidade Social - IMRS - maior que 0,7;
* -  A tabela referente ao Indicador do Programa (Unidade de Medida)
foi publicada no “Diário do Legislativo” de 4.12.2007.

Ações do Programa por Unidade Orçamentária
4.331 - Fundo de Desenvolvimento Metropolitano
4.575 - Execução de planos, programas e projetos de
desenvolvimento integrado metropolitano
Finalidade: Financiar planos, programas e projetos de
desenvolvimento metropolitano
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Produto: Projeto apoiado
Unidade de Medida: projeto
* -  A tabela referente ao Fundo de Desenvolvimento Metropolitano foi
publicado no “Diário do Legislativo” de 4.12.2007.
1.471 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional e Política
Urbana
... - Requalificação de centros urbanos (RMVA)
Finalidade: Desenvolver projetos para requalificar os centros urbanos
da RMVA
Produto: Projeto elaborado
Unidade de Medida: projeto
* - A tabela referente a Secretaria de Estado de Desenvolvimento
Regional e Política Urbana foi publicada no “Diário do Legislativo” de
4.12.2007.
... - Regularização Fundiária e Urbanização de Favelas (RMVA)
Finalidade: Elaborar planos de regularização fundiária de
assentamentos precários nos terrenos de propriedades dos
Municípios bem como projetos de urbanização de favelas
Produto: Estudo e projeto elaborado
Unidade de Medida: estudo/projeto
* - A tabela referente ao Produto: Estudo e projeto elaborado e
Unidade de Medida: estudo/projeto foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 4.12.2007.
1.007 - Estruturação e manutenção da agência da RMVA
Finalidade: Estruturar e manter a Agência Metropolitana da RMVA
Produto: Escritório implantado e em operação
Unidade de Medida: escritório
* -  A tabela referente ao Produto: Escritório implantado e em
operaçao e Unidade de Medida: escritório foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 4.12.2007.
........... - Implantação do Sistema Integrado de Regulação do Uso do
Solo - Sirus - da RMVA
Finalidade: Integrar em uma mesma base cartográfica
georeferenciada os Planos Diretores dos Municípios da Região
Metropolitana do Vale do Aço, o zoneamento ecológico e econômico e
as intervenções estaduais e federais de impacto no território
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metropolitano
Produto: Sistema implantado
Unidade de Medida: módulo/versão
* - A tabela referente ao Produto: Sistema Implantado e Unidade de
Medida: módulo/versão foi publicada no “Diário do Legislativo” de
4.12.2007.
........... - Implantação dos órgãos de gestão metropolitana
Finalidade: Implantar o arranjo institucional de gestão metropolitana
definido na Constituição Estadual
Produto: Órgão implantado
Unidade de Medida: órgão
* -  A tabela referente ao Produto: Órgão Implantado e Unidade de
Medida: Órgão foi publicada no “Diário do Legislativo” de 4.12.2007.
......... - Elaboração do Plano de Regularização Fundiária para os
Municípios da RMVA
Finalidade: Dotar os Municípios metropolitanos de diagnósticos e
estratégias de regularização de imóveis habitados ou ocupados em
desconformidade com a lei
Produto: Plano elaborado
Unidade de Medida: Plano
* -  A tabela referente ao Produto: Plano elaborado e Unidade de
Medida: Plano foi publicada no “Diário do Legislativo” de 4.12.2007.
...... - Apoio técnico aos Municípios da RMVA para a elaboração de
projetos de desenvolvimento regional e urbano para captação de
recursos
Finalidade: Apoiar a captação de recursos para projetos e colaborar
para o desenvolvimento institucional dos Municípios metropolitanos.
* -  A tabela referente ao Produto: Projeto apoiado e Unidade de
Medida: Projeto foi publicada no “Diário do Legislativo” de 4.12.2007.
......... - Apoio e execução do Plano de Governança Ambiental e
Urbanística da RMVA
Finalidade: Promover o desenvolvimento sustentável da Região
Metropolitana do Vale do Aço, a preservação de seus ativos
ambientais e o adequado controle do uso e da ocupação do solo
metropolitano, integrando o planejamento e a execução de ações,
programas e projetos, públicos e privados.
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* -  A tabela referente ao Produto: Ação do Plano de Governança
Ambiental e Urbanístico executada e Unidade de Medida: Percentual
foi publicada no “Diário do Legislativo” de 4.12.2007.
Sala das Comissões, 28 de novembro de 2007.
Comissão de Participação Popular

EMENDA Nº 211
Dê-se ao quadro “Indicador do Programa (Unidade de Medida)”, a que
se refere o programa 047 – RMBH, a seguinte redação:
* -  O quadro “Indicador do Programa (Unidade de Medida) foi
publicado no “Diário do Legislativo” de 4.12.2007.
Sala das Comissões, 28 de novembro de 2007.
Comissão de Participação Popular

EMENDA Nº 212
Acrescentem-se ao Programa 047 - RMBH as seguintes Ações,
fazendo-se os devidos ajustes no quadro relativo ao valor do
programa no período:
Unidade Orçamentária: 4.331 – Fundo de Desenvolvimento
Metropolitano
Ação: ... - Execução de planos, programas e projetos de
desenvolvimento integrado da RMBH
Finalidade: Financiar planos, programas e projetos de
desenvolvimento metropolitano.
* -  A tabela referente ao Produto: Projeto apoiado e Unidade de
Medida: Projeto foi publicada no “Diário do Legislativo” de 4.12.2007.
Sala das Comissões, 28 de novembro de 2007.
Comissão de Participação Popular

EMENDA Nº 213
Acrescente-se ao Programa 004 - Atendimento às medidas
socioeducativas - a ação nova “Atendimento aos adolescentes em
conflito com a lei em medida socioeducativa de semiliberdade”,
fazendo-se as alterações necessárias nos Anexos I e II:
  * -  A tabela referente as alterações necessárias nos Anexos I e II
mencionadas acima foi  publicada no “Diário do Legislativo” de
4.12.2007.
Sala das Comissões, 28 de novembro de 2007.
Comissão de Participação Popular
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EMENDA Nº 214
* -  A tabela referente a Alteração de nome de Ação, de finalidade e de
metas físicas e financeiras do Programa: 004 - Atendimento às
medidas socioeducativas foi publicada no “Diário do Legislativo” de
4.12.2007.
Sala das Comissões, 28 de novembro de 2007.
Comissão de Participação Popular

EMENDA Nº 215
Classifique-se como estruturador o Programa 162 - Desenvolvimento
das Políticas de Direitos Humanos −, da Área de Resultado Redução
da Pobreza e Inclusão Produtiva, acrescente-se a ação nova
“Proteção e Promoção dos Direitos dos Idosos”, com os seguintes
atributos, fazendo-se as alterações necessárias nos Anexos I e II:
  * -  A tabela referente as alterações necessárias nos Anexos I e II
mencionadas acima foi  publicada no “Diário do Legislativo” de
4.12.2007.
Sala das Comissões, 28 de novembro de 2007.
Comissão de Participação Popular

EMENDA Nº 216
Acrescente-se ao Programa 162 - Desenvolvimento das Políticas de
Direitos Humanos - a ação nova “Promoção da Igualdade Racial”, com
os seguintes atributos, fazendo-se as alterações necessárias nos
Anexos I e II:
  * -  A tabela referente as alterações necessárias nos Anexos I e II
mencionadas acima foi  publicada no “Diário do Legislativo” de
4.12.2007.
Sala das Comissões, 28 de novembro de 2007.
Comissão de Participação Popular

EMENDA Nº 217
Acrescente-se ao Programa 162 - Desenvolvimento das Políticas de
Direitos Humanos -, a ação nova “Mobilização pelo Registro Civil”,
com os seguintes atributos, fazendo-se as alterações necessárias nos
Anexos I e II:
* -  A tabela referente as alterações necessárias nos Anexos I e II
mencionadas acima foi  publicada no “Diário do Legislativo” de
4.12.2007.
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Sala das Comissões, 28 de novembro de 2007.
Comissão de Participação Popular

EMENDA Nº 218
* -  A tabela referente a Alteração de nome, de regionalização, de
metas físicas e financeiras e adequação de produto/unidade de
medida do Programa: 162 - Desenvolvimento das Políticas de Direitos
Humanos foi publicada no “Diário do Legislativo” de 4.12.2007.
Sala das Comissões, 28 de novembro de 2007.
Comissão de Participação Popular

EMENDA Nº 219
* -  A tabela referente a Alteração de regionalização e de metas física
e financeira de Ação do Programa: 162 - Desenvolvimento das
Políticas de Direitos Humanos foi publicada no “Diário do Legislativo”
de 4.12.2007.
Sala das Comissões, 28 de novembro de 2007.
Comissão de Participação Popular

EMENDA Nº 220
Acrescente-se ao Programa 234 - Alimentação escolar - a ação nova
“Melhoria da infra-estrutura das cozinhas escolares, das áreas de
armazenagem, produção e distribuição de refeições e exercício, por
nutricionistas, de responsabilidade técnica, de avaliação e de
monitoramento da qualidade do programa de alimentação escolar”,
com os seguintes atributos, fazendo-se as alterações necessárias nos
Anexos I e II:
  * -  A tabela referente as alterações necessárias nos Anexos I e II
mencionadas acima foi  publicada no “Diário do Legislativo” de
4.12.2007.
Sala das Comissões, 28 de novembro de 2007.
Comissão de Participação Popular

EMENDA Nº 221
Inclua-se nos Anexos I e II, na Secretaria de Estado de Governo, a
seguinte Ação Governamental:
Área de Resultados: Rede de Cidades e Serviços
Unidade Orçamentária: Secretaria de Estado de Governo
Programa: 026 - Minas Avança
Ação: 1342 - Investimentos Especiais em Municípios Estratégicos
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Regionalização: Centro-Oeste
Meta 2008: 1
Financeiro 2008: R$ 500.000,00
Finalidade: Abertura, Melhoria e Pavimentação de ruas e avenidas do
Município de Córrego Fundo.
Dedução de despesa para 2008: Reserva de Contingência
Sala das Comissões, 28 de novembro de 2007.
Weliton Prado
Justificação: No mês de agosto, a Comissão de Assuntos Municipais e
Regionalização, atendendo a requerimento aprovado anteriormente,
enviou carta a todos os Municípios mineiros, solicitando sugestões de
programas e indicação de obras a serem realizadas com recursos do
Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008-2011 e da Lei
Orçamentária Anual 2008 do Estado.
Esta emenda atende à solicitação oficial da Prefeitura de Córrego
Fundo que, pelo seu alcance, merece ser incluída no rol de
prioridades governamentais.

EMENDA Nº 222
Inclua-se nos Anexos I e II, na Secretaria de Estado de Governo, a
seguinte Ação Governamental:
Área de Resultados: Rede de Cidades e Serviços
Unidade Orçamentária: Secretaria de Estado de Governo
Programa: 026 - Minas Avança
Ação: 1342 - Investimentos Especiais em Municípios Estratégicos
Regionalização: Jequitinhonha e Mucuri
Meta 2008: 1
Financeiro 2008: R$ 316.694,00
Finalidade: Pavimentação e calçamento poliédrico de vias do Bairro
Vila Palmeiras no Município de Coronel Murta.
Dedução de despesa para 2008: Reserva de Contingência
Sala das Comissões, 28 de novembro de 2007.
Weliton Prado
Justificação: No mês de agosto, a Comissão de Assuntos Municipais e
Regionalização, atendendo a requerimento aprovado anteriormente,
enviou carta a todos os Municípios mineiros, solicitando sugestões de
programas e indicação de obras a serem realizadas com recursos do
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Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008-2011 e da Lei
Orçamentária Anual 2008 do Estado.
Esta emenda atende à solicitação oficial da Prefeitura de Coronel
Murta que, pelo seu alcance, merece ser incluída no rol de prioridades
governamentais.

EMENDA Nº 223
Inclua-se nos Anexos I e II, na Secretaria de Estado de Governo, a
seguinte Ação Governamental:
Área de Resultados: Rede de Cidades e Serviços
Unidade Orçamentária: Secretaria de Estado de Governo
Programa: 026 - Minas Avança
Ação: 1342 - Investimentos Especiais em Municípios Estratégicos
Regionalização: Zona da Mata
Meta 2008: 1
Financeiro 2008: R$ 140.000,00
Finalidade: Obra de ampliação do prédio da sede da Prefeitura do
Município de Dona Euzébia.
Dedução de despesa para 2008: Reserva de Contingência
Sala das Comissões, 28 de novembro de 2007.
Weliton Prado
Justificação: No mês de agosto, a Comissão de Assuntos Municipais e
Regionalização, atendendo a requerimento aprovado anteriormente,
enviou carta a todos os Municípios mineiros, solicitando sugestões de
programas e indicação de obras a serem realizadas com  recursos do
Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008-2011 e da Lei
Orçamentária Anual 2008 do Estado.
Esta emenda atende à solicitação oficial da Prefeitura de Dona
Euzébia que, pelo seu alcance, merece ser incluída no rol de
prioridades governamentais.

EMENDA Nº 224
Inclua-se nos Anexos I e II, na Secretaria de Estado de Transportes e
Obras Públicas, a seguinte Ação Governamental:
Área de Resultados: Logística de Integração e Desenvolvimento
Unidade Orçamentária: Secretaria de Estado de Transportes e Obras
Públicas
Programa: 152 - Programa Aeroportuário de Minas Gerais - Proaero
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Ação: 1197 - Ampliação e Construção de Aeroportos
Regionalização: Centro-Oeste
Meta 2008: 1
Financeiro 2008: R$ 500.000,00
Finalidade: Construção do aeroporto regional no Município de
Formiga.
Dedução de despesa para 2008: Reserva de Contingência
Sala das Comissões, 28 de novembro de 2007.
Weliton Prado
Justificação: No mês de agosto, a Comissão de Assuntos Municipais e
Regionalização, atendendo a requerimento aprovado anteriormente,
enviou carta a todos os Municípios mineiros, solicitando sugestões de
programas e indicação de obras a serem  realizadas com recursos do
Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008-2011 e da Lei
Orçamentária Anual 2008 do Estado.
Esta emenda atende à solicitação oficial da Prefeitura de Formiga que,
pelo seu alcance, merece ser incluída no rol de prioridades
governamentais.

EMENDA Nº 225
Inclua-se nos Anexos I e II, na Secretaria de Estado de Juventude e
Esportes, a seguinte Ação Governamental:
Área de Resultados: Protagonismo Juvenil
Unidade Orçamentária: Secretaria de Estado de Juventude e Esportes
Programa: 027 - Minas Olímpica
Ação: 1214 - Ampliação e Restruturação de Espaços Esportivos e de
Atividades Físicas
Regionalização: Triângulo
Meta 2008: 1
Financeiro 2008: R$ 7.500.000,00
Finalidade: Construção de Ginásio coberto com capacidade para
5.000 pessoas no Município de Frutal.
Dedução de despesa para 2008: Reserva de Contingência
Sala das Comissões, 28 de novembro de 2007.
Weliton Prado
Justificação: No mês de agosto, a Comissão de Assuntos Municipais e
Regionalização, atendendo a requerimento aprovado anteriormente,
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enviou carta a todos os Municípios mineiros, solicitando sugestões de
programas e indicação de obras a serem realizadas  com recursos do
Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008-2011 e da Lei
Orçamentária Anual 2008 do Estado.
Esta emenda atende à solicitação oficial da Prefeitura de Frutal que,
pelo seu alcance, merece ser incluída no rol de prioridades
governamentais.

EMENDA Nº 226
Inclua-se nos Anexos I e II, na Secretaria de Estado de Transportes e
Obras Públicas, a seguinte Ação Governamental:
Área de Resultados: Logística de Integração e Desenvolvimento
Unidade Orçamentária: Secretaria de Estado de Transportes e Obras
Públicas
Programa: 186 - Melhoria da Infra-Estrutura dos Acessos Viários
Ação: 1210 - Construção e/ou Melhoramento de Obras de Arte
Especiais
Regionalização: Central
Meta 2008: 1
Financeiro 2008: R$ 150.000,00
Finalidade: Construção de ponte na comunidade rural Saco da Vida
Município de Funilândia.
Dedução de despesa para 2008: Reserva de Contingência
Sala das Comissões, 28 de novembro de 2007.
Weliton Prado
Justificação: No mês de agosto, a Comissão de Assuntos Municipais e
Regionalização, atendendo a requerimento aprovado anteriormente,
enviou carta a todos os Municípios mineiros, solicitando sugestões de
programas e indicação de obras a serem realizadas com  recursos do
Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008-2011 e da Lei
Orçamentária Anual 2008 do Estado.
Esta emenda atende à solicitação oficial da Prefeitura de Funilândia
que, pelo seu alcance, merece ser incluída no rol de prioridades
governamentais.

EMENDA Nº 227
Inclua-se nos Anexos I e II, na Secretaria de Estado de Governo, a
seguinte Ação Governamental:
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Área de Resultados: Rede de Cidades e Serviços
Unidade Orçamentária: Secretaria de Estado de Governo
Programa: 026 - Minas Avança
Ação: 1342 - Investimentos Especiais em Municípios Estratégicos
Regionalização: Jequitinhonha e Mucuri
Meta 2008: 1
Financeiro 2008: R$ 500.000,00
Finalidade: Obras de contenção de cheias no córrego Sucuriú no
Município de Francisco Badaró.
Dedução de despesa para 2008: Reserva de Contingência
Sala das Comissões, 28 de novembro de 2007.
Weliton Prado
Justificação: No mês de agosto, a Comissão de Assuntos Municipais e
Regionalização, atendendo a requerimento aprovado anteriormente,
enviou carta a todos os Municípios mineiros, solicitando sugestões de
programas e indicação de obras a serem realizadas com recursos  do
Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008-2011 e da Lei
Orçamentária Anual 2008 do Estado.
Esta emenda atende à solicitação oficial da Prefeitura de Francisco
Badaró que, pelo seu alcance, merece ser incluída no rol de
prioridades governamentais.

EMENDA Nº 228
Inclua-se nos Anexos I e II, na Companhia de Desenvolvimento
Econômico de Minas Gerais, a seguinte Ação Governamental:
Área de Resultados: Programas Especiais
Unidade Orçamentária: Companhia de Desenvolvimento Econômico
de Minas Gerais - Codemig
Programa: 740 - Implantação e Otimização de Áreas Industriais
Planejadas
Ação: 3016 - Elaboração de Projetos Executivos de Infra-Estrutura
para Áreas Industriais
Regionalização: Alto Paranaíba
Meta 2008: 1
Financeiro 2008: R$ 2.663.160,00
Finalidade: Obras de infra-estrutura para implantação do Distrito
Industrial do Município de Ibiá.
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Dedução de despesa para 2008: Reserva de Contingência
Sala das Comissões, 28 de novembro de 2007.
Weliton Prado
Justificação: No mês de agosto, a Comissão de Assuntos Municipais e
Regionalização, atendendo a requerimento aprovado anteriormente,
enviou carta a todos os Municípios mineiros, solicitando sugestões de
programas e indicação de obras a serem realizadas com recursos do
Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008-2011 e da Lei
Orçamentária Anual 2008 do Estado.
Esta emenda atende à solicitação oficial da Prefeitura de Ibiá que,
pelo seu alcance, merece ser incluída no rol de prioridades
governamentais.

EMENDA Nº 229
Inclua-se nos Anexos I e II, na Secretaria de Estado de Transportes

e Obras Públicas, a seguinte Ação Governamental:
Área de Resultados: Logística de Integração e Desenvolvimento
Unidade Orçamentária: Secretaria de Estado de Transportes e

Obras Públicas
Programa: 186 - Melhoria da Infra-Estrutura dos Acessos Viários
Ação: 1211 - Construção, Ampliação e/ou Reforma de Estradas e/ou

Logradouros Municipais
Regionalização: Sul de Minas
Meta 2008: 1
Financeiro 2008: R$ 1.000.000,00
Finalidade: Pavimentação da estrada municipal do Município de

Consolação até a BR-381, na altura do Município de Cambuí.
Dedução de despesa para 2008: Reserva de Contingência
Sala das Comissões, 28 de novembro de 2007.
Weliton Prado
Justificação: No mês de agosto, a Comissão de Assuntos Municipais

e Regionalização, atendendo a requerimento aprovado anteriormente,
enviou carta a todos os Municípios mineiros, solicitando sugestões de
programas e indicação de obras a  serem realizadas com recursos do
Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008-2011 e da Lei
Orçamentária Anual 2008 do Estado.

Esta emenda atende à solicitação oficial da Prefeitura de
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Consolação que, pelo seu alcance, merece ser incluída no rol de
prioridades governamentais.

EMENDA Nº 230
Inclua-se nos Anexos I e II, na Secretaria de Estado de Educação, a

seguinte Ação Governamental:
Área de Resultados: Educação de Qualidade
Unidade Orçamentária: Secretaria de Estado de Educação
Programa: 233 - Cooperação Estado e Município
Ação: 4191 - Atendimento aos Municípios
Regionalização: Rio Doce
Meta 2008: 1
Financeiro 2008: R$ 1.500.000,00
Finalidade: Construção de um prédio para a escola municipal com

capacidade para 1.200 alunos no Município de Itanhomi.
Dedução de despesa para 2008: Reserva de Contingência
Sala das Comissões, 28 de novembro de 2007.
Weliton Prado
Justificação: No mês de agosto, a Comissão de Assuntos Municipais

e Regionalização, atendendo a requerimento aprovado anteriormente,
enviou carta a todos os Municípios mineiros, solicitando sugestões de
programas e indicação de obras a serem  realizadas com recursos do
Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008-2011 e da Lei
Orçamentária Anual 2008 do Estado.

Esta emenda atende à solicitação oficial da Prefeitura de Itanhomi
que, pelo seu alcance, merece ser incluída no rol de prioridades
governamentais.

EMENDA Nº 231
Inclua-se nos Anexos I e II, na Secretaria de Estado de Educação, a

seguinte Ação Governamental:
Área de Resultados: Educação de Qualidade
Unidade Orçamentária: Secretaria de Estado de Educação
Programa: 233 - Cooperação Estado e Município
Ação: 4191 - Atendimento aos Municípios
Regionalização: Centro-Oeste
Meta 2008: 1
Financeiro 2008: R$ 1.600.000,00
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Finalidade: Construção de um prédio para a escola municipal de
educação infantil (creche e pré-escola) no Bairro Garcias/Aeroporto no
Município de Itaúna.

Dedução de despesa para 2008: Reserva de Contingência
Sala das Comissões, 28 de novembro de 2007.
Weliton Prado
Justificação: No mês de agosto, a Comissão de Assuntos Municipais

e Regionalização, atendendo a requerimento aprovado anteriormente,
enviou carta a todos os Municípios mineiros, solicitando sugestões de
programas e indicação de obras a serem realizadas  com recursos do
Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008-2011 e da Lei
Orçamentária Anual 2008 do Estado.

Esta emenda atende à solicitação oficial da Prefeitura de Itaúna que,
pelo seu alcance, merece ser incluída no rol de prioridades
governamentais.

EMENDA Nº 232
Inclua-se nos Anexos I e II, na Secretaria de Estado de Transportes

e Obras Públicas, a seguinte Ação Governamental:
Área de Resultados: Logística de Integração e Desenvolvimento
Unidade Orçamentária: Secretaria de Estado de Transportes e

Obras Públicas
Programa: 186 - Melhoria da Infra-Estrutura dos Acessos Viários
Ação: Construção, Ampliação e/ou Reforma de Estradas e/ou

Logradouros Municipais
Regionalização: Sul de Minas
Meta 2008: 7 quilômetros
Financeiro 2008: R$ 1.000.000,00
Finalidade: Pavimentação do acesso do Distrito do Rosário à BR-

265 (trecho de 7km) no Município de Itumirim.
Dedução de despesa para 2008: Reserva de Contingência
Sala das Comissões, 28 de novembro de 2007.
Weliton Prado
Justificação: No mês de agosto, a Comissão de Assuntos Municipais

e Regionalização, atendendo a requerimento aprovado anteriormente,
enviou carta a todos os Municípios mineiros, solicitando sugestões de
programas e indicação de obras a serem realizadas  com recursos do
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Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008-2011 e da Lei
Orçamentária Anual 2008 do Estado.

Esta emenda atende à solicitação oficial da Prefeitura de Itumirim
que, pelo seu alcance, merece ser incluída no rol de prioridades
governamentais.

EMENDA Nº 233
Inclua-se nos Anexos I e II, na Secretaria de Estado de Educação, a

seguinte Ação Governamental:
Área de Resultados: Educação de Qualidade
Unidade Orçamentária: Secretaria de Estado de Educação
Programa: 233 - Cooperação Estado e Município
Ação: 4191 - Atendimento aos Municípios
Regionalização: Central
Meta 2008: 1
Financeiro 2008: R$ 500.000,00
Finalidade: Reforma de escolas municipais no Município de

Jequitibá.
Dedução de despesa para 2008: Reserva de Contingência
Sala das Comissões, 28 de novembro de 2007.
Weliton Prado
Justificação: No mês de agosto, a Comissão de Assuntos Municipais

e Regionalização, atendendo a requerimento aprovado anteriormente,
enviou carta a todos os Municípios mineiros, solicitando sugestões de
programas e indicação de obras a serem  realizadas com recursos do
Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008-2011 e da Lei
Orçamentária Anual 2008 do Estado.

Esta emenda atende à solicitação oficial da Prefeitura de Jequitibá
que, pelo seu alcance, merece ser incluída no rol de prioridades
governamentais.

EMENDA Nº 234
Inclua-se nos Anexos I e II, na Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Regional e Política Urbana, a seguinte Ação
Governamental:

Área de Resultados: Vida Saudável
Unidade Orçamentária: Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Regional e Política Urbana
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Programa: 048 - Saneamento Básico: Mais Saúde para Todos
Ação: 4667 - Implantar Sistemas de Tratamento de Esgoto Sanitário

em Localidades Fora da Concessão da Copasa
Regionalização: Zona da Mata
Meta 2008: 1
Financeiro 2008: R$ 1.000.000,00
Finalidade: Construção de 2 (duas) Estações de Tratamento de

Esgoto (ETE) no Município de Lima Duarte.
Dedução de despesa para 2008: Reserva de Contingência
Sala das Comissões, 28 de novembro de 2007.
Weliton Prado
Justificação: No mês de agosto, a Comissão de Assuntos Municipais

e Regionalização, atendendo a requerimento aprovado anteriormente,
enviou carta a todos os Municípios mineiros, solicitando sugestões de
programas e indicação de obras a serem realizadas  com recursos do
Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008-2011 e da Lei
Orçamentária Anual 2008 do Estado.

Esta emenda atende à solicitação oficial da Prefeitura de Lima
Duarte que, pelo seu alcance, merece ser incluída no rol de
prioridades governamentais.

EMENDA Nº 235
Inclua-se nos Anexos I e II, na Companhia de Saneamento de Minas

Gerais, a seguinte Ação Governamental:
Área de Resultados: Vida Saudável
Unidade Orçamentária: Companhia de Saneamento de Minas Gerais
Programa: 048 - Saneamento Básico: Mais Saúde para Todos
Ação: 3003 - Implantação, Ampliação e Melhoria dos Sistemas de

Abastecimento de Água em Localidades com Concessão da Copasa
Regionalização: Central
Meta 2008: 1
Financeiro 2008: R$ 500.000,00
Finalidade: Construção de Estação de Tratamento de Água no

Município de Madre de Deus de Minas.
Dedução de despesa para 2008: Reserva de Contingência
Sala das Comissões, 28 de novembro de 2007.
Weliton Prado
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Justificação: No mês de agosto, a Comissão de Assuntos Municipais
e Regionalização, atendendo a requerimento aprovado anteriormente,
enviou carta a todos os Municípios mineiros, solicitando sugestões de
programas e indicação de obras a serem  realizadas com recursos do
Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008-2011 e da Lei
Orçamentária Anual 2008 do Estado.

Esta emenda atende à solicitação oficial da Prefeitura de Madre de
Deus de Minas que, pelo seu alcance, merece ser incluída no rol de
prioridades governamentais.

EMENDA Nº 236
Inclua-se nos Anexos I e II, na Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Regional e Política Urbana, a seguinte Ação
Governamental:

Área de Resultados: Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva
Unidade Orçamentária: Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Regional e Política Urbana
Programa: 025 - Lares Geraes
Ação: 1001 - Programa Lares Habitação Popular
Regionalização: Sul de Minas
Meta 2008: 100 unidades habitacionais
Financeiro 2008: R$ 1.300.000,00
Finalidade: Construção de 100 (cem) casas populares para

população de baixa renda no Município de Maria da Fé.
Dedução de despesa para 2008: Reserva de Contingência
Sala das Comissões, 28 de novembro de 2007.
Weliton Prado
Justificação: No mês de agosto, a Comissão de Assuntos Municipais

e Regionalização, atendendo a requerimento aprovado anteriormente,
enviou carta a todos os Municípios mineiros, solicitando sugestões de
programas e indicação de obras a serem  realizadas com recursos do
Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008-2011 e da Lei
Orçamentária Anual 2008 do Estado.

Esta emenda atende à solicitação oficial da Prefeitura de Maria da
Fé que, pelo seu alcance, merece ser incluída no rol de prioridades
governamentais.

EMENDA Nº 237
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Inclua-se nos Anexos I e II, na Secretaria de Estado de Transportes
e Obras Públicas, a seguinte Ação Governamental:

Área de Resultados: Logística de Integração e Desenvolvimento
Unidade Orçamentária: Secretaria de Estado de Transportes e

Obras Públicas
Programa: 186 - Melhoria da Infra-Estrutura dos Acessos Viários
Regionalização: Centro-Oeste
Meta 2008: 40 quilômetros
Financeiro 2008: R$ 4.000.000,00
Finalidade: Pavimentação da estrada entre os Municípios de

Medeiros e Pratinha.
Dedução de despesa para 2008: Reserva de Contingência
Sala das Comissões, 28 de novembro de 2007.
Weliton Prado
Justificação: No mês de agosto, a Comissão de Assuntos Municipais

e Regionalização, atendendo a requerimento aprovado anteriormente,
enviou carta a todos Os municípios mineiros, solicitando sugestões de
programas e indicação de obras a serem realizadas  com recursos do
Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008-2011 e da Lei
Orçamentária Anual 2008 do Estado.

Esta emenda atende à solicitação oficial da Prefeitura de Medeiros
que, pelo seu alcance, merece ser incluída no rol de prioridades
governamentais.

EMENDA Nº 238
Inclua-se nos Anexos I e II, na Secretaria de Estado de Governo, a

seguinte Ação Governamental:
Área de Resultados: Rede de Cidades e Serviços
Unidade Orçamentária: Secretaria de Estado de Governo
Programa: 026 - Minas Avança
Ação: 1342 - Investimentos Especiais em Municípios Estratégicos
Regionalização: Alto Paranaíba
Meta 2008: 1
Financeiro 2008: R$ 3.000.000,00
Finalidade: Obras de drenagem pluvial no Bairro Boa Vista no

Município de Monte Carmelo.
Dedução de despesa para 2008: Reserva de Contingência
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Sala das Comissões, 28 de novembro de 2007.
Weliton Prado
Justificação: No mês de agosto, a Comissão de Assuntos Municipais

e Regionalização, atendendo a requerimento aprovado anteriormente,
enviou carta a todos os Municípios mineiros, solicitando sugestões de
programas e indicação de obras a serem  realizadas com recursos do
Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008-2011 e da Lei
Orçamentária Anual 2008 do Estado.

Esta emenda atende à solicitação oficial da Prefeitura de Monte
Carmelo que, pelo seu alcance, merece ser incluída no rol de
prioridades governamentais.

EMENDA N° 239
Inclua-se nos Anexos I e II, na Secretaria de Estado de Educação, a

seguinte Ação Governamental:
Área de Resultados: Educação de Qualidade
Unidade Orçamentária: Secretaria de Estado de Educação
Programa: 233 - Cooperação Estado e Município
Ação: 4191 - Atendimento aos Municípios
Regionalização: Central
Meta 2008: 1
Financeiro 2008: R$ 700.000,00
Finalidade: Construção de prédio para unidade de educação infantil

(creche e pré-escola) no Município de Morro da Garça.
Dedução de despesa para 2008: Reserva de Contingência
Sala das Comissões, 28 de novembro de 2007.
Weliton Prado
Justificação: No mês de agosto, a Comissão de Assuntos Municipais

e Regionalização, atendendo a requerimento aprovado anteriormente,
enviou carta a todos os Municípios mineiros, solicitando sugestões de
programas e indicação de obras a serem  realizadas com recursos do
Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008-2011 e da Lei
Orçamentária Anual 2008 do Estado.

Esta emenda atende à solicitação oficial da Prefeitura de Morro da
Garça que, pelo seu alcance, merece ser incluída no rol de prioridades
governamentais.

EMENDA Nº 240
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Inclua-se nos Anexos I e II, na Secretaria de Estado de Governo, a
seguinte Ação Governamental:

Área de Resultados: Rede de Cidades e Serviços
Unidade Orçamentária: Secretaria de Estado de Governo
Programa: 026 - Minas Avança
Ação: 1342 - Investimentos Especiais em Municípios Estratégicos
Regionalização: Central
Meta 2008: 2 quilômetros
Financeiro 2008: R$ 500.000,00
Finalidade: Pavimentação asfáltica de vias urbanas no Município de

Novo Oriente de Minas.
Dedução de despesa para 2008: Reserva de Contingência
Sala das Comissões, 28 de novembro de 2007.
Weliton Prado
Justificação: No mês de agosto, a Comissão de Assuntos Municipais

e Regionalização, atendendo a requerimento aprovado anteriormente,
enviou carta a todos os Municípios mineiros, solicitando sugestões de
programas e indicação de obras a serem  realizadas com recursos do
Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008-2011 e da Lei
Orçamentária Anual 2008 do Estado.

Esta emenda atende à solicitação oficial da Prefeitura de Novo
Oriente de Minas que, pelo seu alcance, merece ser incluída no rol de
prioridades governamentais.

EMENDA Nº 241
Inclua-se nos Anexos I e II, na Secretaria de Estado de Transportes

e Obras Públicas, a seguinte Ação Governamental:
Área de Resultados: Logística de Integração e Desenvolvimento
Unidade Orçamentária: Secretaria de Estado de Transportes e

Obras Públicas
Programa: 186 - Melhoria da Infra-Estrutura dos Acessos Viários
Ação: 1210 - Construção e/ou Melhoramento de Obras de Arte

Especiais
Regionalização: Zona da Mata
Meta 2008: 1
Financeiro 2008: R$ 150.000,00
Finalidade: Reconstrução de ponte na localidade rural de Colônia no
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Município de Paula Cândido.
Dedução de despesa para 2008: Reserva de Contingência
Sala das Comissões, 28 de novembro de 2007.
Weliton Prado
Justificação: No mês de agosto, a Comissão de Assuntos Municipais

e Regionalização, atendendo a requerimento aprovado anteriormente,
enviou carta a todos os Municípios mineiros, solicitando sugestões de
programas e indicação de obras a serem  realizadas com recursos do
Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008-2011 e da Lei
Orçamentária Anual 2008 do Estado.

Esta emenda atende à solicitação oficial da Prefeitura de Paula
Cândido que, pelo seu alcance, merece ser incluída no rol de
prioridades governamentais.

EMENDA Nº 242
Inclua-se nos Anexos I e II, na Secretaria de Estado de Educação, a

seguinte Ação Governamental:
Área de Resultados: Educação de Qualidade
Unidade Orçamentária: Secretaria de Estado de Educação
Programa: 233 - Cooperação Estado e Município
Ação: 4191 - Atendimento aos Municípios
Regionalização: Rio Doce
Meta 2008: 1
Financeiro 2008: R$ 1.000.000,00
Finalidade: Construção de prédio para escola municipal no Município

de Pescador.
Dedução de despesa para 2008: Reserva de Contingência
Sala das Comissões, 28 de novembro de 2007.
Weliton Prado
Justificação: No mês de agosto, a Comissão de Assuntos Municipais

e Regionalização, atendendo a requerimento aprovado anteriormente,
enviou carta a todos os Municípios mineiros, solicitando sugestões de
programas e indicação de obras a serem  realizadas com recursos do
Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008-2011 e da Lei
Orçamentária Anual 2008 do Estado.

Esta emenda atende à solicitação oficial da Prefeitura de Pescador
que, pelo seu alcance, merece ser incluída no rol de prioridades
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governamentais.
EMENDA Nº 243

Inclua-se nos Anexos I e II, na Secretaria de Estado de Educação, a
seguinte Ação Governamental:

Área de Resultados: Educação de Qualidade
Unidade Orçamentária: Secretaria de Estado de Educação
Programa: 233 - Cooperação Estado e Município
Ação: 4191 - Atendimento aos Municípios
Regionalização: Sul de Minas
Meta 2008: 1
Financeiro 2008: R$ 200.000,00
Finalidade: Apoio à construção de prédio para escola municipal de

ensino fundamental no Município de Piranguçu.
Dedução de despesa para 2008: Reserva de Contingência
Sala das Comissões, 28 de novembro de 2007.
Weliton Prado
Justificação: No mês de agosto, a Comissão de Assuntos Municipais

e Regionalização, atendendo a requerimento aprovado anteriormente,
enviou carta a todos os Municípios mineiros, solicitando sugestões de
programas e indicação de obras a serem  realizadas com recursos do
Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008-2011 e da Lei
Orçamentária Anual 2008 do Estado.

Esta emenda atende à solicitação oficial da Prefeitura de Piranguçu
que, pelo seu alcance, merece ser incluída no rol de prioridades
governamentais.

EMENDA Nº 244
Inclua-se nos Anexos I e II, na Secretaria de Estado de Transportes

e Obras Públicas, a seguinte Ação Governamental:
Área de Resultados: Logística de Integração e Desenvolvimento
Unidade Orçamentária: Secretaria de Estado de Transportes e

Obras Públicas
Programa: 186 - Melhoria da Infra-Estrutura dos Acessos Viários
Regionalização: Central
Meta 2008: 1
Financeiro 2008: R$ 1.000.000,00
Finalidade: Obras viárias para construção do anel externo ao centro
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urbano de Prados, ligando a rodovia de acesso a São João del-Rei à
estrada Prados-Dores de Campos.

Dedução de despesa para 2008: Reserva de Contingência
Sala das Comissões, 28 de novembro de 2007.
Weliton Prado
Justificação: No mês de agosto, a Comissão de Assuntos Municipais

e Regionalização, atendendo a requerimento aprovado anteriormente,
enviou carta a todos os Municípios mineiros, solicitando sugestões de
programas e indicação de obras a  serem realizadas com recursos do
Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008-2011 e da Lei
Orçamentária Anual 2008 do Estado.

Esta emenda atende à solicitação oficial da Prefeitura de Prados
que, pelo seu alcance, merece ser incluída no rol de prioridades
governamentais.

EMENDA Nº 245
Inclua-se nos Anexos I e II, na Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Regional e Política Urbana, a seguinte Ação
Governamental:

Área de Resultados: Vida Saudável
Unidade Orçamentária: Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Regional e Política Urbana
Programa: 048 - Saneamento Básico: Mais Saúde para Todos
Ação: 4667 - Implantar Sistemas de Tratamento de Esgoto Sanitário

em Localidades Fora da Concessão da Copasa
Regionalização: Central
Meta 2008: 1
Financeiro 2008: R$ 500.000,00
Finalidade: Construção de Estação de Tratamento de Esgoto (ETE)

no Município de Ressaquinha.
Dedução de despesa para 2008: Reserva de Contingência
Sala das Comissões, 28 de novembro de 2007.
Weliton Prado
Justificação: No mês de agosto, a Comissão de Assuntos Municipais

e Regionalização, atendendo a requerimento aprovado anteriormente,
enviou carta a todos os Municípios mineiros, solicitando sugestões de
programas e indicação de obras a serem realizadas  com recursos do
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Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008-2011 e da Lei
Orçamentária Anual 2008 do Estado.

Esta emenda atende à solicitação oficial da Prefeitura de
Ressaquinha que, pelo seu alcance, merece ser incluída no rol de
prioridades governamentais.

EMENDA Nº 246
Inclua-se nos Anexos I e II, na Secretaria de Estado de Juventude e

Esportes, a seguinte Ação Governamental:
Área de Resultados: Protagonismo Juvenil
Unidade Orçamentária: Secretaria de Estado de Juventude e

Esportes
Programa: 027 - Minas Olímpica
Ação: 1214 - Ampliação e Restruturação de Espaços Esportivos e

de Atividades Físicas
Regionalização: Zona da Mata
Meta 2008: 1
Financeiro 2008: R$ 150.000,00
Finalidade: Iluminação de campo soçaite no Município de Rio Doce.
Dedução de despesa para 2008: Reserva de Contingência
Sala das Comissões, 28 de novembro de 2007.
Weliton Prado
Justificação: No mês de agosto, a Comissão de Assuntos Municipais

e Regionalização, atendendo a requerimento aprovado anteriormente,
enviou carta a todos os Municípios mineiros, solicitando sugestões de
programas e indicação de obras a  serem realizadas com recursos do
Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008-2011 e da Lei
Orçamentária Anual 2008 do Estado.

Esta emenda atende à solicitação oficial da Prefeitura de Rio Doce
que, pelo seu alcance, merece ser incluída no rol de prioridades
governamentais.

EMENDA Nº 247
Inclua-se nos Anexos I e II, na Polícia Civil do Estado de Minas

Gerais, a seguinte Ação Governamental:
Área de Resultados: Defesa Social
Unidade Orçamentária: Polícia Civil do Estado de Minas Gerais
Programa: 021 - Gestão Integrada de Ações e Informações de
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Defesa Social
Ação: 1035 - Modernização Logística de Unidades Prediais

Integradas (PC)
Regionalização: Rio Doce
Meta 2008: 1
Financeiro 2008: R$ 500.000,00
Finalidade: Obra de reforma e ampliação da Delegacia e Cadeia

Pública no Município de Sabinópolis.
Dedução de despesa para 2008: Reserva de Contingência
Sala das Comissões, 28 de novembro de 2007.
Weliton Prado
Justificação: No mês de agosto, a Comissão de Assuntos Municipais

e Regionalização, atendendo a requerimento aprovado anteriormente,
enviou carta a todos os Municípios mineiros, solicitando sugestões de
programas e indicação de obras  a serem realizadas com recursos do
Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008-2011 e da Lei
Orçamentária Anual 2008 do Estado.

Esta emenda atende à solicitação oficial da Prefeitura de
Sabinópolis que, pelo seu alcance, merece ser incluída no rol de
prioridades governamentais.

EMENDA Nº 248
Inclua-se nos Anexos I e II, na Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Social, a seguinte Ação Governamental:
Área de Resultados: Rede de Cidades e Serviços
Unidade Orçamentária: Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Social
Programa: 132 - Estado para os Cidadãos
Ação: 4449 - Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades com

Equipamentos e Manutenção de suas Atividades
Regionalização: Central
Meta 2008: 1
Financeiro 2008: R$ 120.000,00
Finalidade: Construção de salão comunitário, com banheiros,

cozinha e salas no Município de Santana dos Montes.
Dedução de despesa para 2008: Reserva de Contingência
Sala das Comissões, 28 de novembro de 2007.
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Weliton Prado
Justificação: No mês de agosto, a Comissão de Assuntos Municipais

e Regionalização, atendendo a requerimento aprovado anteriormente,
enviou carta a todos os Municípios mineiros, solicitando sugestões de
programas e indicação de obras a  serem realizadas com recursos do
Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008-2011 e da Lei
Orçamentária Anual 2008 do Estado.

Esta emenda atende à solicitação oficial da Prefeitura de Santana
dos Montes que, pelo seu alcance, merece ser incluída no rol de
prioridades governamentais.

EMENDA Nº 249
Inclua-se nos Anexos I e II, na Secretaria de Estado de Governo, a

seguinte Ação Governamental:
Área de Resultados: Rede de Cidades e Serviços
Unidade Orçamentária: Secretaria de Estado de Governo
Programa: 026 - Minas Avança
Ação: 1342 - Investimentos Especiais em Municípios Estratégicos
Regionalização: Zona da Mata
Meta 2008: 1
Financeiro 2008: R$ 510.000,00
Finalidade: Pavimentação das vias do bairro Sinai no Município de

São João do Manhuaçu.
Dedução de despesa para 2008: Reserva de Contingência
Sala das Comissões, 28 de novembro de 2007.
Weliton Prado
Justificação: No mês de agosto, a Comissão de Assuntos Municipais

e Regionalização, atendendo a requerimento aprovado anteriormente,
enviou carta a todos os Municípios mineiros, solicitando sugestões de
programas e indicação de obras a  serem realizadas com recursos do
Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008-2011 e da Lei
Orçamentária Anual 2008 do Estado.

Esta emenda atende à solicitação oficial da Prefeitura de São João
do Manhuaçu que, pelo seu alcance, merece ser incluída no rol de
prioridades governamentais.

EMENDA Nº 250
Inclua-se nos Anexos I e II, na Secretaria de Estado de Governo, a
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seguinte Ação Governamental:
Área de Resultados: Rede de Cidades e Serviços
Unidade Orçamentária: Secretaria de Estado de Governo
Programa: 026 - Minas Avança
Ação: 1342 - Investimentos Especiais em Municípios Estratégicos
Regionalização: Sul de Minas
Meta 2008: 1
Financeiro 2008: R$ 150.000,00
Finalidade: Obra de revitalização da Praça Lamartine José de Faria

no Município de Sapucaí Mirim.
Dedução de despesa para 2008: Reserva de Contingência
Sala das Comissões, 28 de novembro de 2007.
Weliton Prado
Justificação: No mês de agosto, a Comissão de Assuntos Municipais

e Regionalização, atendendo a requerimento aprovado anteriormente,
enviou carta a todos os Municípios mineiros, solicitando sugestões de
programas e indicação de obras a  serem realizadas com recursos do
Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008-2011 e da Lei
Orçamentária Anual 2008 do Estado.

Esta emenda atende à solicitação oficial da Prefeitura de Sapucaí
Mirim que, pelo seu alcance, merece ser incluída no rol de prioridades
governamentais.

EMENDA Nº 251
Inclua-se nos Anexos I e II, na Secretaria de Estado de Governo, a

seguinte Ação Governamental:
Área de Resultados: Rede de Cidades e Serviços
Unidade Orçamentária: Secretaria de Estado de Governo
Programa: 026 - Minas Avança
Ação: 1342 - Investimentos Especiais em Municípios Estratégicos
Regionalização: Central
Meta 2008: 1
Financeiro 2008: R$ 9.000.000,00
Finalidade: Conclusão da avenida Perimetral no Município de Sete

Lagoas.
Sala das Comissões, 28 de novembro de 2007.
Dedução de despesa para 2008: Reserva de Contingência
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Weliton Prado
Justificação: No mês de agosto, a Comissão de Assuntos Municipais

e Regionalização, atendendo a requerimento aprovado anteriormente,
enviou carta a todos os Municípios mineiros, solicitando sugestões de
programas e indicação de obras  a serem realizadas com recursos do
Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008-2011 e da Lei
Orçamentária Anual 2008 do Estado.

Esta emenda atende à solicitação oficial da Prefeitura de Sete
Lagoas que, pelo seu alcance, merece ser incluída no rol de
prioridades governamentais.

EMENDA Nº 252
Inclua-se nos Anexos I e II, na Secretaria de Estado de Governo, a

seguinte Ação Governamental:
Área de Resultados: Rede de Cidades e Serviços
Unidade Orçamentária: Secretaria de Estado de Governo
Programa: 026 - Minas Avança
Ação: 1342 - Investimentos Especiais em Municípios Estratégicos
Regionalização: Rio Doce
Meta 2008: 1
Financeiro 2008: R$ 1.500.000,00
Finalidade: Construção de sede própria para a Prefeitura no

Município de Taparuba.
Dedução de despesa para 2008: Reserva de Contingência
Sala das Comissões, 28 de novembro de 2007.
Weliton Prado
Justificação: No mês de agosto, a Comissão de Assuntos Municipais

e Regionalização, atendendo a requerimento aprovado anteriormente,
enviou carta a todos os Municípios mineiros, solicitando sugestões de
programas e indicação de obras a  serem realizadas com recursos do
Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008-2011 e da Lei
Orçamentária Anual 2008 do Estado.

Esta emenda atende à solicitação oficial da Prefeitura de Taparuba
que, pelo seu alcance, merece ser incluída no rol de prioridades
governamentais.

EMENDA Nº 253
Inclua-se nos Anexos I e II, na Secretaria de Estado de Governo, a
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seguinte Ação Governamental:
Área de Resultados: Rede de Cidades e Serviços
Unidade Orçamentária: Secretaria de Estado de Governo
Programa: 026 - Minas Avança
Ação: 1342 - Investimentos Especiais em Municípios Estratégicos
Regionalização: Zona da Mata
Meta 2008: 1
Financeiro 2008: R$ 300.000,00
Finalidade: Construção de muros de contenção em trechos urbanos

da BR-120 em Viçosa no Município de Viçosa.
Dedução de despesa para 2008: Reserva de Contingência
Sala das Comissões, 28 de novembro de 2007.
Weliton Prado
Justificação: No mês de agosto, a Comissão de Assuntos Municipais

e Regionalização, atendendo a requerimento aprovado anteriormente,
enviou carta a todos os Municípios mineiros, solicitando sugestões de
programas e indicação de obras a  serem realizadas com recursos do
Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008-2011 e da Lei
Orçamentária Anual 2008 do Estado.

Esta emenda atende à solicitação oficial da Prefeitura de Viçosa
que, pelo seu alcance, merece ser incluída no rol de prioridades
governamentais.

EMENDA Nº 254
Inclua-se nos Anexos I e II, no Departamento Estadual de Estradas

de Rodagem - DER, a seguinte Ação Governamental:
Área de Resultados: Rede de Serviços e Cidades
Unidade Orçamentária: Departamento Estadual de Estradas de

Rodagem - DER
Programa: 038 - Pró-MG Programa de Recuperação e Manutenção

Rodoviária do Estado de Minas Gerais
Ação: 1076 - Recuperação de Rodovias
Regionalização: Sul de Minas
Meta 2008: 1
Financeiro 2008: R$ 1.000.000,00
Finalidade: Conclusão da rodovia MG-350 no trecho entre os

Municípios de Virgínia e Delfim Moreira.
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Dedução de despesa para 2008: Reserva de Contingência
Sala das Comissões, 28 de novembro de 2007.
Weliton Prado
Justificação: No mês de agosto, a Comissão de Assuntos Municipais

e Regionalização, atendendo a requerimento aprovado anteriormente,
enviou carta a todos os Municípios mineiros, solicitando sugestões de
programas e indicação de obras a  serem realizadas com recursos do
Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008-2011 e da Lei
Orçamentária Anual 2008 do Estado.

Esta emenda atende à solicitação oficial da Prefeitura de Virgínia
que, pelo seu alcance, merece ser incluída no rol de prioridades
governamentais.

EMENDA Nº 255
Altere-se nos Anexos I e II, no Fundo Estadual de Habitação, a

seguinte Ação Governamental:
Área de Resultados: Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva
Unidade Orçamentária: Fundo Estadual de Habitação
Programa: 025 - Lares Geraes
Ação: 1001 - Programa Lares Habitação Popular

  * -  A tabela referente as alterações necessárias nos Anexos I e II
mencionadas acima foi  publicada no “Diário do Legislativo” de
4.12.2007.

Sala das Comissões, 28 de novembro de 2007.
Weliton Prado
Justificação: Esta emenda altera a regionalização dessa ação que

previa atender, nos anos 2009, 2010 e 2011, apenas a região Central.
Com a emenda estamos distribuindo o número de casas populares a
serem construídas em todo o Estado, na mesma proporção para o ano
de 2008. Desse modo, não está sendo aumentado nenhum recurso,
apenas distribuídos melhor os recursos do Estado para a habitação
popular.

EMENDA Nº 256
Altere-se nos Anexos I e II, no Fundo Estadual de Habitação, a

seguinte Ação Governamental:
Área de Resultados: Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva
Unidade Orçamentária: Fundo Estadual de Habitação
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Programa: 025 - Lares Geraes
Ação: 1022 - Programa Lares Geraes Segurança Pública

  * -  A tabela referente as alterações necessárias nos Anexos I e II
mencionadas acima foi  publicada no “Diário do Legislativo” de
4.12.2007.

Sala das Comissões, 28 de novembro de 2007.
Weliton Prado
Justificação: Esta emenda altera a regionalização dessa ação que

previa atender apenas a região central do Estado. Sabemos da
importância do programa de construção de casas para os policiais
civis, policiais militares e bombeiros militares, mas ele deve atender o
maior número de regiões, em justiça às enormes carências
encontradas no Estado. Com a emenda estamos distribuindo o
número de casas populares a serem construídas em todo o Estado,
antes restrito somente à região central, também para as regiões do
Triângulo, Alto Paranaíba, Noroeste de Minas, Norte de Minas e dos
Vales do Jequitinhonha e Mucuri. Desse modo, não está sendo
aumentado nenhum recurso, apenas distribuídos melhor os recursos
do Estado para a Habitação.

EMENDA Nº 257
Altere-se nos Anexos I e II, na Secretaria de Estado de Meio

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a seguinte Ação
Governamental:

Área de Resultados: Qualidade Ambiental
Unidade Orçamentária: Secretaria de Estado de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável
Programa: 046 - Revitalização do Rio das Velhas – Meta 2010
Ação: Nova - Construção de Estações e Sistemas de Tratamento de

Esgoto nas localidades e municípios da bacia do Rio das Velhas
Regionalização: Central
Meta 2008: 1
Financeiro 2008: R$ 6.000.000,00
Finalidade: Reduzir a emissão de esgoto sem tratamento no Rio das

Velhas
Dedução de despesa:
Programa: 046 - Revitalização do Rio das Velhas - Meta 2010
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Ação: 1094 - Plano de Comunicação - Meta 2010
Sala das Comissões, 28 de novembro de 2007.
Weliton Prado
Justificação: O Programa de Revitalização do Rio das Velhas - Meta

2010 - navegar, pescar e nadar no rio - é uma das mais importantes
ações ambientais para a região central. A proposta do PPAG prevê
até 2010 gastos de R$9.760.000 para o programa, contudo 71% estão
destinados a campanha de propaganda, enquanto 11% para
elaboração de projetos, 10% para educação ambiental e 8% para
“software”. Não há nenhum recursos para a despoluição do rio nem
para evitar que o esgoto não tratado chegue ao rio. Por isso, estamos
propondo retirar R$6.000.000,00 da verba para propaganda e criar
uma nova ação para construção de Estações e Sistemas de
Tratamento de Esgoto nas localidades e Municípios da Bacia do Rio
das Velhas.

EMENDA Nº 258
Altere-se nos Anexos I e II, na Secretaria de Estado de Educação, a

seguinte Ação Governamental:
Área de Resultados: Educação de Qualidade
Unidade Orçamentária: Secretaria de Estado de Educação
Programa: 233 - Cooperação Estado e Município
Ação: Nova - Transporte Escolar
Regionalização: Multirregional
Finalidade: Realizar o transporte escolar dos alunos da rede

estadual, apoiando os municípios que executam o serviço
  * -  A tabela referente as alterações necessárias nos Anexos I e II
mencionadas acima foi  publicada no “Diário do Legislativo” de
4.12.2007.

Dedução de despesa: Programa: 233 - Cooperação Estado e
Município;

Ação: Atendimento aos Municípios
Sala das Comissões, 28 de novembro de 2007.
Weliton Prado
Justificação: Nos projetos de Plano Plurianual de Ação

Governamental PPAG 2008-2011 e de Lei Orçamentária Anual LOA
2008, não há menção a nenhum programa ou ação para transporte
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escolar de estudantes da rede estadual. Como bem sabemos, um dos
maiores gastos dos Municípios mineiros é com transporte escolar e,
nos últimos anos, tanto a União quanto o Estado têm assegurado
recursos. Na LOA 2007, por exemplo, foram alocados R$ 44,3
milhões, mas já foram gastos, até outubro, R$ 66,8 milhões, sendo a
grande maioria oriundos do Fundeb, Qese e transferências.

Contudo, apesar da importância do transporte escolar, essa ação foi
excluída do PPAG, sem nenhum anúncio ou discussão. É, no mínimo,
suspeita essa exclusão, razão pela qual, sugerimos sua inclusão por
meio desta emenda.

EMENDA Nº 259
Inclua-se nos Anexos I e II, na Polícia Civil do Estado de Minas

Gerais, a seguinte Ação Governamental:
Área de Resultados: Defesa Social
Unidade Orçamentária: 1511 - Polícia Civil do Estado de Minas

Gerais
Programa: 189 - Preservação da Ordem Pública, Exercício da

Polícia Judiciária e Investigação Criminal
Ação: NOVA - Identificação Civil - Identidade na Escola
Regionalização: Estadual
Meta 2008: 100.000 documentos
Financeiro 2008: R$ 60.000,00
Finalidade: Promover a identificação civil de estudantes por meio da

emissão de carteiras de identidade em escolas da rede pública
estadual de ensino e municipais conveniadas.

Dedução de despesa para 2008: Reserva de Contingência
Sala das Comissões, 28 de novembro de 2007.
Weliton Prado
Justificação: Esta emenda objetiva incluir no PPAG a Política de

Descentralização da Emissão de Carteiras de Identidade em escolas
da rede estadual de ensino e municipal conveniadas. Trata-se de
importante política que visa facilitar o acesso à cidadania aos
estudantes de escolas públicas, proporcionando aos estudantes a
oportunidade de acesso à carteira de identidade de forma ágil e não
burocrática. Com a implementação gradativa dessa política, a
demanda por confecção de carteiras de identidade nos postos de
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identificação será reduzida, haja vista que o atendimento a estudantes
será realizado no estabelecimento de ensino em que estejam
matriculados.

EMENDA Nº 260
Altere-se nos Anexos I e II, na Secretaria de Estado de Educação, a

seguinte Ação Governamental:
Área de Resultados: Educação de Qualidade
Unidade Orçamentária: Secretaria de Estado de Educação
Programa: 233 - Cooperação Estado e Município
Ação: Nova - Construção, Reforma e Ampliação de Prédios

Escolares de Educação Infantil e Ensino Fundamental para os
Municípios

Regionalização: Multirregional
Finalidade: Apoiar os municípios, com recursos financeiros, na

Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Escolares de Educação
Infantil e Ensino Fundamental
  * -  A tabela referente as alterações necessárias nos Anexos I e II
mencionadas acima foi  publicada no “Diário do Legislativo” de
4.12.2007.
Dedução de despesa: Reserva de Contingência
Sala das Comissões, 28 de novembro de 2007.
Weliton Prado
Justificação: Nos projetos de Plano Plurianual de Ação Governamental
PPAG 2008-2011 e de Lei Orçamentária Anual LOA 2008, não há
menção a nenhum programa ou ação para construção, reforma ou
ampliação de escolas municipais de educação infantil e ensino
fundamental no Estado. Ressalte-se que essa ação tem sido
executada pela Secretaria, utilizando-se, em grande parte, de
recursos do Fundeb, Qese e transferências.

Tendo em vista que uma parcela considerável das carências
municipais é a construção de escolas - 18%, em recentíssimo estudo
da Comissão de Assuntos Municipais com demandas das prefeituras -
não entendemos os motivos pelos quais a Secretaria está escusando-
se dessa atribuição, razão pela qual formulamos esta emenda.

EMENDA Nº 261
Altere-se nos Anexos I e II, na Secretaria de Estado de Educação, a
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seguinte Ação Governamental:
Área de Resultados: Protagonismo Juvenil
Unidade Orçamentária: Secretaria de Estado de Educação
Programa: 018 - Ensino Médio Profissionalizante
Ação: 4306 - Atendimento ao Ensino Médio Profissionalizante
Regionalização: Onde se lê “Central”, altere-se para “Multirregional”.
Sala das Comissões, 28 de novembro de 2007.
Weliton Prado
Justificação: Uma das constatações mais claras decorrentes da

análise dos projetos de Plano Plurianual de Ação Governamental
PPAG 2008-2011 e de Lei Orçamentária Anual LOA 2008, é a
excessiva concentração de despesas de capital e de custeio na região
Central do Estado, promovendo uma injusta distribuição dos recursos
que são arrecadados em todas as regiões. Com esta emenda,
pretendemos tornar a ação “Atendimento ao Ensino Médio
Profissionalizante”, que prevê beneficiar 122 escolas, em âmbito
estadual, não se restringindo à região Central, como pretende o
Governo de Minas.

EMENDA Nº 262
Altere-se nos Anexos I e II, na Secretaria de Estado de Educação, a

seguinte Ação Governamental:
Área de Resultados: Protagonismo Juvenil
Unidade Orçamentária: Secretaria de Estado de Educação
Programa: 037 - ProMédio - Melhoria da Qualidade e Eficiência do

Ensino Médio
Ação: 4052 - Merenda Escolar no Ensino Médio
Alterações
-  Ação: Suprima-se a expressão “Noturno” do título da Ação
- Regionalização: Onde se lê “Central”, altere-se para

“Multirregional”.
Sala das Comissões, 28 de novembro de 2007.
Weliton Prado
Justificação: Uma das constatações mais claras decorrentes da

análise dos projetos de Plano Plurianual de Ação Governamental
PPAG 2008-2011 e de Lei Orçamentária Anual LOA 2008, é a
excessiva concentração de despesas de capital e de custeio na região
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Central do Estado, promovendo uma injusta distribuição dos recursos
que são arrecadados em todas as regiões. Com esta emenda,
pretendemos tornar a ação “Merenda Escolar no Ensino Médio” (que
passaria para todos os turnos, e não apenas para os alunos do
noturno), que prevê beneficiar, até 2010, 470 mil alunos, em âmbito
estadual, não se restringindo à região Central, como pretende o
Governo de Minas.

EMENDA Nº 263
Altere-se nos Anexos I e II, na Secretaria de Estado de Educação, a

seguinte Ação Governamental:
Área de Resultados: Protagonismo Juvenil
Unidade Orçamentária: Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Social
Programa: 033 - Poupança Jovem
Ação: 1050 - Implantação da Poupança
Metas e Regionalização:

  * -  A tabela referente as alterações necessárias nos Anexos I e II
mencionadas acima foi  publicada no “Diário do Legislativo” de
4.12.2007.

Síntese da Alteração: atualizam-se as metas físicas segundo
apresentação oficial da gerente do programa e destinam-se os
recursos (Dedução) da Ação 1049 do programa.

Sala das Comissões, 28 de novembro de 2007.
Weliton Prado
Justificação: Esta emenda repara duas inconsistências do programa

Poupança Jovem, que é um dos mais importantes da planejamento
estadual para os próximos anos. A primeira delas é estender alcance
do programa para todo o Estado, e não ficar apenas restrito à região
central, como quer o Governo de Minas, e atualizar o número de
alunos a serem beneficiados, conforme exposição da gerente do
programa durante as audiências públicas do PPAG. A segunda é
quanto a existência de uma ação de alto custo e desnecessária, que é
a Ação 1049 “Monitoramento e Avaliação do Programa por Entidade
Externa”, em que o Estado pretende gastar R$ 16 milhões em 4 anos
para ter 12 relatórios produzidos. Entendemos que é melhor utilizar
esse recursos para ampliar o valor ou o número de alunos
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beneficiados com o Poupança Jovem.
EMENDA Nº 264

Inclua-se nos Anexos I e II, na Secretaria de Estado de Governo, a
seguinte Ação Governamental:

Área de Resultados: Rede de Cidades e Serviços
Unidade Orçamentária: Secretaria de Estado de Governo
Programa: 026 - Minas Avança
Ação: 1342 - Investimentos Especiais em Municípios Estratégicos
Regionalização: Central
Meta 2008: 1
Financeiro 2008: R$ 1.000.000,00
Finalidade: Pavimentação da estrada entre a sede do Município de

Camanducaia, o Distrito de São Mateus e a divisa com Município de
Gonçalves.

Dedução de despesa para 2008: Reserva de Contingência
Sala das Comissões, 28 de novembro de 2007.
Weliton Prado
Justificação: No mês de agosto, a Comissão de Assuntos Municipais

e Regionalização, atendendo a requerimento aprovado anteriormente,
enviou carta a todos os Municípios mineiros, solicitando sugestões de
programas e indicação de obras a serem  realizadas com recursos do
Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008-2011 e da Lei
Orçamentária Anual 2008 do Estado.

Esta emenda atende à solicitação oficial da Prefeitura de Gonçalves
que, pelo seu alcance, merece ser incluída no rol de prioridades
governamentais.

EMENDA Nº 265
Altere-se nos Anexos I e II, na Secretaria de Estado de Educação, a

seguinte Ação Governamental:
Área de Resultados: Educação de Qualidade
Unidade Orçamentária: Secretaria de Estado de Educação
Programa: 019 - Escola em Tempo Integral
Ação: 4034 - Ampliação da Oferta de Merenda Escolar nas Escolas

em Tempo Integral
Regionalização: Onde se lê: “Central”, altere-se para:

“Multirregional”.
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Sala das Comissões, 28 de novembro de 2007.
Weliton Prado
Justificação: Uma das constatações mais claras decorrentes da

análise dos projetos de Plano Plurianual de Ação Governamental
PPAG 2008-2011 e de Lei Orçamentária Anual LOA 2008, é a
excessiva concentração de despesas de capital e de custeio na região
Central do Estado, promovendo uma injusta distribuição dos recursos
que são arrecadados em todas as regiões. Com esta emenda,
pretendemos tornar a ação “Ampliação da Oferta de Merenda Escolar
nas Escolas em Tempo Integral”, que prevê beneficiar, até 2010 290
mil alunos, em âmbito estadual, não se restringindo à região Central,
como pretende o Governo de Minas.

EMENDA Nº 266
Altere-se nos Anexos I e II, na Secretaria de Estado de Educação, a

seguinte Ação Governamental:
Área de Resultados: Educação de Qualidade
Unidade Orçamentária: Secretaria de Estado de Educação
Programa: 019 - Escola em Tempo Integral
Ação: 1225 - Ampliação das Escolas em Tempo Integral
Regionalização: Onde se lê: “Central”, altere-se para:

“Multirregional”.
Sala das Comissões, 28 de novembro de 2007.
Weliton Prado
Justificação: Uma das constatações mais claras decorrentes da

análise dos projetos de Plano Plurianual de Ação Governamental
PPAG 2008-2011 e de Lei Orçamentária Anual LOA 2008, é a
excessiva concentração de despesas de capital e de custeio na região
Central do Estado, promovendo uma injusta distribuição dos recursos
que são arrecadados em todas as regiões. Com esta emenda,
pretendemos tornar a ação “Ampliação das Escolas em Tempo
Integral”, que prevê beneficiar, até 2010, 3.000 escolas, em âmbito
estadual, não se restringindo à região central, como pretende o
governo de Minas.

EMENDA Nº 267
Inclua-se nos Anexos I e II, na Fundação Estadual do Meio

Ambiente, a seguinte Ação Governamental:



119

Área de Resultados: Qualidade Ambiental
Unidade Orçamentária: Fundação Estadual do Meio Ambiente
Programa: 045 - Resíduos Sólidos
Ação: 1068 - Apoio à implantação de Sistemas de Disposição Final

Adequada - Minas Sem Lixões
Regionalização: Sul de Minas
Meta 2008: 1
Financeiro 2008: R$ 1.000.000,00
Finalidade: Construção de Aterro Sanitário no Município de

Guaranésia para atendimento conjunto dos Municípios de Cabo
Verde, Muzambinho, Arceburgo, São Pedro da União e Monte Belo.

Dedução de despesa para 2008: Reserva de Contingência
Sala das Comissões, 28 de novembro de 2007.
Weliton Prado
Justificação: No mês de agosto, a Comissão de Assuntos Municipais

e Regionalização, atendendo a requerimento aprovado anteriormente,
enviou carta a todos os Municípios mineiros, solicitando sugestões de
programas e indicação de obras a serem  realizadas com recursos do
Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008-2011 e da Lei
Orçamentária Anual 2008 do Estado.

Esta emenda atende à solicitação oficial das Prefeituras de
Guaranésia, Cabo Verde, Muzambinho, Arceburgo, São Pedro da
União e Monte Belo que, pelo seu alcance, merece ser incluída no rol
de prioridades governamentais.

EMENDA Nº 268
Altere-se nos Anexos I e II, na Polícia Militar do Estado de Minas

Gerais, a seguinte Ação Governamental:
Área de Resultados: Defesa Social
Unidade Orçamentária: Polícia Militar do Estado de Minas Gerais
Programa: 034 - Prevenção Social da Criminalidade
Ação: 4265 - Fica Vivo Controle de Homicídios PMMG
Regionalização: Onde se lê: “Central”, altere-se para:

“Multirregional”.
Sala das Comissões, 28 de novembro de 2007.
Weliton Prado
Justificação: Uma das constatações mais claras decorrentes da
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análise dos projetos de Plano Plurianual de Ação Governamental
PPAG 2008-2011 e de Lei Orçamentária Anual LOA 2008, é a
excessiva concentração de despesas de capital e de custeio na região
Central do Estado, promovendo uma injusta distribuição dos recursos
que são arrecadados em todas as regiões. Com esta emenda,
pretendemos tornar a ação “Fica Vivo Controle de Homicídios PMMG”,
que prevê a criação de grupos de policiamento em áreas de risco, em
âmbito estadual, não se restringindo à região central, como pretende o
Governo de Minas.

EMENDA Nº 269
Inclua-se nos Anexos I e II, na Secretaria de Estado de Educação, a

seguinte Ação Governamental:
Área de Resultados: Educação de Qualidade
Unidade Orçamentária: Secretaria de Estado de Educação
Programa: 233 - Cooperação Estado e Município
Ação: 4191 - Atendimento aos Municípios
Regionalização: Central
Meta 2008: 1
Financeiro 2008: R$ 1.500.000,00
Finalidade: Construção de um prédio para a Escola Municipal de

Dom Oscar de Oliveira no Município Entre-Rios de Minas.
Dedução de despesa para 2008: Reserva de Contingência
Sala das Comissões, 28 de novembro de 2007.
Weliton Prado
Justificação: No mês de agosto, a Comissão de Assuntos Municipais

e Regionalização, atendendo a requerimento aprovado anteriormente,
enviou carta a todos os Municípios mineiros, solicitando sugestões de
programas e indicação de obras  a serem realizadas com recursos do
Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008-2011 e da Lei
Orçamentária Anual 2008 do Estado.

Esta emenda atende à solicitação oficial da Prefeitura de Entre Rios
de Minas que, pelo seu alcance, merece ser incluída no rol de
prioridades governamentais.

EMENDA Nº 270
Inclua-se nos Anexos I e II, na Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Regional e Política Urbana, a seguinte Ação
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Governamental:
Área de Resultados: Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva
Unidade Orçamentária: Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Regional e Política Urbana
Programa: 025 - Lares Geraes
Ação: 1001 - Programa Lares Habitação Popular
Regionalização: Central
Meta 2008: 100 unidades habitacionais
Financeiro 2008: R$ 1.300.000
Finalidade: Construção de conjunto de habitação de interesse social

no Município de Casa Grande.
Dedução de despesa para 2008: Reserva de Contingência
Sala das Comissões, 28 de novembro de 2007.
Weliton Prado
Justificação: No mês de agosto, a Comissão de Assuntos Municipais

e Regionalização, atendendo a requerimento aprovado anteriormente,
enviou carta a todos os Municípios mineiros, solicitando sugestões de
programas e indicação de obras a  serem realizadas com recursos do
Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008-2011 e da Lei
Orçamentária Anual 2008 do Estado.

Esta emenda atende à solicitação oficial da Prefeitura de Casa
Grande que, pelo seu alcance, merece ser incluída no rol de
prioridades governamentais.

EMENDA Nº 271
Inclua-se nos Anexos I e II, na Secretaria de Estado de Educação, a

seguinte Ação Governamental:
Área de Resultados: Educação de Qualidade
Unidade Orçamentária: Secretaria de Estado de Educação
Programa: 233 - Cooperação Estado e Município
Ação: 4191 - Atendimento aos Municípios
Regionalização: Central
Meta 2008: 1
Financeiro 2008: R$ 700.000,00
Finalidade: Construção de prédio para escola de ensino fundamental

com quadra coberta no Município de Onça do Pitangui.
Dedução de despesa para 2008: Reserva de Contingência
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Sala das Comissões, 28 de novembro de 2007.
Weliton Prado
Justificação: No mês de agosto, a Comissão de Assuntos Municipais

e Regionalização, atendendo a requerimento aprovado anteriormente,
enviou carta a todos os Municípios mineiros, solicitando sugestões de
programas e indicação de obras  a serem realizadas com recursos do
Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008-2011 e da Lei
Orçamentária Anual 2008 do Estado.

Esta emenda atende à solicitação oficial da Prefeitura de Onça do
Pitangui que, pelo seu alcance, merece ser incluída no rol de
prioridades governamentais.

EMENDA Nº 272
Inclua-se nos Anexos I e II, na Secretaria de Estado de Educação, a

seguinte Ação Governamental:
Área de Resultados: Educação de Qualidade
Unidade Orçamentária: Secretaria de Estado de Educação
Programa: 233 - Cooperação Estado e Município
Ação: 4191 - Atendimento aos Municípios
Regionalização: Sul de Minas
Meta 2008: 1
Financeiro 2008: R$ 1.200.000,00
Finalidade: Construção de prédio para escola municipal com quadra

poliesportiva coberta no Município de Pedralva.
Dedução de despesa para 2008: Reserva de Contingência
Sala das Comissões, 28 de novembro de 2007.
Weliton Prado
Justificação: No mês de agosto, a Comissão de Assuntos Municipais

e Regionalização, atendendo a requerimento aprovado anteriormente,
enviou carta a todos os Municípios mineiros, solicitando sugestões de
programas e indicação de obras  a serem realizadas com recursos do
Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008-2011 e da Lei
Orçamentária Anual 2008 do Estado.

Esta emenda atende à solicitação oficial da Prefeitura de Pedralva
que, pelo seu alcance, merece ser incluída no rol de prioridades
governamentais.

EMENDA Nº 273
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Inclua-se nos Anexos I e II, na Defensoria Pública do Estado de
Minas Gerais, a seguinte Ação Governamental:

Unidade Orçamentária: 1501 - Secretaria de Estado de
Planejamento e Gestão

Programa: 701 - Apoio à Administração Pública
Ação: 2417 - Remuneração de Pessoa Ativo e Encargos Sociais
Regionalização: Estadual
Meta 2008: 1.148
Financeiro 2008: R$ 84.054.988,00
Finalidade: Assegurar a valorização da carreira de Defensor Público

por meio do aumento progressivo da remuneração dos Defensores
Públicos de forma a equipará-la à remuneração dos membros do
Ministério Público do Estado.

Dedução de despesa para 2008: Reserva de Contingência
Sala das Comissões, 28 de novembro de 2007.
Weliton Prado
Justificação: Esta emenda visa incluir  no Plano Plurianual de Ação

Governamental - PPAG - reivindicação histórica da Defensoria
Pública. O Governador Aécio Neves, buscando implementar no
Estado de Minas Gerais o modelo do “Choque de Gestão”, optou,
quase exclusivamente, por reduzir de direitos do funcionalismo público
e congelar as condições e reivindicações salariais.

No caso da Defensoria Pública, a situação é ainda mais grave, haja
vista que, embora expressamente consignado do artigo 75, da Lei
Complementar n° 65/2003, que a remuneração do defen sores
públicos será fixada em subsídio, nos termos do art. 39, § 4° e 135 da
Constituição Federal, apenas neste ano de 2007, a partir de projeto de
lei aprovado pela Assembléia Legislativa e que aguarda a sanção do
Governador, a norma poderá ser materializada em Minas Gerais.

O Projeto de Lei n° 1.628/2007 fixa o subsídio do p rimeiro nível da
carreira, Defensor Público de Classe I, nível I, no valor de R$
6.580,00. Conforme consta do parecer aprovado na Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária da Assembléia, “a Secretaria
de Planejamento e Gestão, por meio do Ofício nº 688/2007, de
28/9/2007, informa à Assembléia Legislativa que o impacto financeiro
da aprovação do projeto de lei em questão será de R$8.700.000,00,
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no período de setembro a dezembro do corrente ano, e de
R$23.000.000,00 para cada exercício fiscal. O ofício ressalta também
que esses acréscimos estão em conformidade com os limites de
despesas com pessoal estabelecidos pela LRF.”

Todavia, a previsão no PPAG para exercício financeiro de 2008 é de
apenas R$ 61.054.988,00, quando estava previsto no orçamento do
ano de 2007 o valor de R$ 58.968.292,00. Ora, se a estimativa de
impacto financeiro apresentada pelo próprio Poder Executivo para
elevar a remuneração dos defensores públicos é de R$23.000.000,00
para cada exercício fiscal, isso precisa ser incorporado ao PPAG! Não
bastasse, as metas financeiras para os anos de 2009, 2010 e 2011
são igualmente de R$ 61.054.988,00, o que por si só já evidencia uma
equívoco por parte do governo do Estado ao elaborar a proposta.

Se a remuneração percebida pelos Defensores Públicos mineiros
deixou de ser a menor entre todos os Estados da Federação, continua
ainda sendo incompatível com a relevância da função, principalmente
quando comparada ao Ministério Público, órgão que igualmente
exerce funções essenciais à administração da Justiça.

A reivindicação dos defensores públicos de equiparação de sua
remuneração à dos membros do Ministério Público do Estado, a quem
é dado assegurar a assistência judiciária gratuita prestada àqueles
que não dispõem de recursos para custear uma demanda judicial,
sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família, é justa e deve ser
acolhida.

Assim, como forma de materializar o início de uma equiparação
progressiva da remuneração dos defensores, propomos esta emenda
e, pela importância da matéria aludida, acreditamos na sua aprovação
por nossos ilustres pares.

EMENDA Nº 274
Inclua-se nos Anexos I e II, na Secretaria de Estado de Educação, a

seguinte Ação Governamental:
Área de Resultados: Educação de Qualidade
Unidade Orçamentária: 1261 - Secretaria de Estado de Educação
Programa: Novo - Transporte Escolar
Ação: Nova - Passe Escolar Intermunicipal
Regionalização: Estadual
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Meta 2008: 200.000 alunos
Financeiro 2008: R$ 40.000.000,00
Finalidade: assegurar o transporte escolar intermunicipal para

alunos carentes com desconto de 50% (cinqüenta por cento) do valor
da tarifa vigente.

Sala das Comissões, 28 de novembro de 2007.
Weliton Prado
Justificação: Uma das ações prioritárias do Estado é reduzir,

drasticamente, a evasão escolar que, em alguns casos de escolas
sediadas em áreas centrais das cidades mineiras, chega a 30%. Uma
das razões é o alto custo da passagem de ônibus. Na Região
Metropolitana de Belo Horizonte, por exemplo, a tarifa chega a
R$3,00.

Além disso, são muitas as situações no interior de estudantes que
moram em uma cidade e estudam em outra, necessitando de
transporte todos os dias. O aluno carente, que não tem condições de
pagar a passagem integral, acaba desistindo de estudar.

Por essas razões, apresento a emenda para incluir a ação no rol de
prioridades governamentais.

EMENDA Nº 275
Inclua-se nos Anexos I e II, na  Fundação  de  Amparo à Pesquisa

de Minas Gerais - Fapemig -, a seguinte Ação Governamental:
Área de Resultados: Inovação, Tecnologia e Qualidade
Unidade Orçamentária: 1221 - Secretaria de Estado de Ciência

Tecnologia e Ensino Superior
Programa: 043 - Rede de Inovação Tecnológica
Ação: Nova - Implantação do Parque Tecnológico de Uberlândia
Regionalização: Triângulo Mineiro
Meta 2008: 1 infra-estrutura implantada
Financeiro 2008: R$ 1.000.000.00
Finalidade: Elaboração de estudos e projetos para Infra- Estrutura,

Edificação e Equipamentos Básicos para Operação do Parque
Tecnológico de Uberlândia.

Sala das Comissões, 28 de novembro de 2007.
Weliton Prado
Justificação: O Parque Tecnológico de Uberlândia é uma das
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maiores aspirações da população do Município, uma vez que além de
promover o desenvolvimento tecnológico e científico das empresas e
universidades já instaladas, contribuirá para geração de empregos de
alta qualificação e dinamização de toda a produção.

Importante ressaltar que Uberlândia dispõe de empresas de alta
tecnologia nos ramos de telecomunicações e computação, além de
uma universidade federal com corpo técnico altamente gabaritado. Por
essas razões, apresento a emenda para incluir a ação no rol de
prioridades governamentais.

EMENDA Nº 276
Inclua-se nos Anexos I e II, no Tribunal de Justiça do Estado de

Minas Gerais, a seguinte Ação Governamental:
Área de Resultados: Inovação, Tecnologia e Qualidade
Unidade Orçamentária: 2311 - Universidade Estadual de Montes

Claros
Programa: 129 - Ensino Superior da Unimontes
Ação: Nova - Sistema de Bolsa-Permanência a Alunos carentes dos

campi da Unimontes
Regionalização: Norte de Minas
Meta 2008: 2.140 bolsas
Financeiro 2008: R$ 750.000,00
Finalidade: garantir o aumento progressivo da diplomação dos

alunos dos câmpus da Unimontes, reduzindo a evasão escolar com
bolsa para permanência na instituição.

Sala das Comissões, 28 de novembro de 2007.
Weliton Prado
Justificação: Atendendo a uma reivindicação histórica da

comunidade universitária da Uemg e de suas fundações associadas e
à proposta da Comissão Especial sobre a Uemg da Assembléia
Legislativa, o governo estadual criou como ação orçamentária o
Sistema de Bolsas a Alunos Carentes dos câmpus da Uemg e
fundações associadas, que contou, em 2007, com recursos que
somam R$ 4,5 milhões, suficientes para conceder, de acordo com a
proposta, 12.857 bolsas, constando previsão igual valor na Proposta
Orçamentária de 2008, mas agora para atender a 12.000 alunos.

Contudo, apesar de a Unimontes ter o ensino gratuito, há uma
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demanda crescente para programas de assistência estudantil,
especialmente, para custear despesas de moradia, alimentação e
materiais dos estudantes para assegurar sua permanência na
universidade. Cabe ressaltar que a Unimontes é a única universidade
pública inserida em vasta região do Estado. Está localizada numa
área de 120.000 Km2, o que corresponde a quase 30% do total do
Estado, alcançando mais de 336 municípios do Norte de Minas e dos
Vales do Jequitinhonha e do Mucuri, abrangendo uma clientela que,
em potencial, ultrapassa a dois milhões de habitantes. A Unimontes
oferece cerca de 3 mil vagas anuais em seus 58 cursos regulares de
graduação e diversos cursos modulares, seqüenciais e de Normal
Superior.

Por todas essas razões, apresento a emenda para incluir a ação no
rol de prioridades governamentais.

EMENDA Nº 277
Inclua-se nos Anexos I e II, no Tribunal de Justiça do Estado de

Minas Gerais, a seguinte Ação Governamental:
Unidade Orçamentária: 1031 - Tribunal de Justiça do Estado de

Minas Gerais
Programa: 744 - Construção e Reforma de Unidades Prediais do

Tribunal de Justiça de Minas Gerais
Ação: 1235 - Construção, Reforma, Ampliação, Recuperação e

Ampliação e Reformas de Unidades Prediais do Tribunal de Justiça
Regionalização: Triângulo
Meta 2008-2011: unidade predial construída
Financeiro 2008: R$ 2.000.000,00
Finalidade: Construção do Fórum da Comarca de Uberlândia,

proporcionando ao Poder Judiciário estrutura física adequada para
exercer sua função jurisdicional.

Sala das Comissões, 28 de novembro de 2007.
Weliton Prado
Justificação: Tal emenda se justifica pela necessidade de

compatibilizar as propostas contidas na proposta de Lei Orçamentária
para 2008, as quais incluem a construção de diversos prédios, e o
PPAG.

Além disso, buscamos incluir recursos de R$2.000.000,00 para a
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construção do novo fórum de Uberlândia, que já conta com terreno
doado pelo Município e apoio integral de juízes, promotores,
advogados e população da cidade, razão pela qual apresento a
emenda para incluir a obra no rol de prioridades governamentais.

EMENDA 278
Inclua-se nos Anexos I e II na Polícia Militar do Estado de Minas

Gerais, a seguinte Ação Governamental:
Área de Resultados: Defesa Social
Unidade Orçamentária: 1451 – Secretaria de Estado de Defesa

Social
Programa: 034 - Prevenção Social da Criminalidade
Ação: Nova - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais -

Auxílio-Periculosidade
Regionalização: Estadual
Meta 2008: 50.366 servidores
Financeiro 2008: R$ 349.855.635,00
Finalidade: assegurar o cumprimento da Constituição Estadual no

que concerne à concessão de auxílio/gratificação por atividade de
risco (periculosidade) no valor de 25% (vinte e cinco por cento) sobre
a remuneração dos policiais militares.

Sala das Comissões, 28 de novembro de 2007.
Weliton Prado
Justificação: As profissões de policial civil e militar, de bombeiro

militar, de agente de segurança penitenciário e de agente de
segurança sócio-educativo são tipificadas como profissões de risco,
perigosas; portanto seus ocupantes fazem jus ao adicional de
periculosidade, definido nos termos da Constituição Federal e em
conformidade com o disposto nos arts. 36 e 39 da Constituição
Estadual. Por todas essas razões, apresento a emenda para incluir a
ação no rol de prioridades governamentais.

EMENDA Nº 279
Inclua-se nos Anexos I e II, na Polícia Civil do Estado de Minas

Gerais, a seguinte Ação Governamental:
Área de Resultados: Defesa Social
Unidade Orçamentária: 1451 - Secretaria de Estado de Defesa

Social
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Programa: 034 - Prevenção Social da Criminalidade
Ação: Nova - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais -

Auxílio-Periculosidade
Regionalização: Estadual
Meta 2008: 10.866 servidores
Financeiro 2008: R$ 130.107.146,00
Finalidade: assegurar cumprimento da Constituição Estadual no que

concerne à concessão de auxílio/gratificação por atividade de risco
(periculosidade) no valor de 25% (vinte e cinco por cento) sobre a
remuneração dos policiais civis.

Sala das Comissões, 28 de novembro de 2007.
Weliton Prado
Justificação: As profissões de policial civil e militar, de bombeiro

militar, de Agente de Segurança Penitenciário e de Agente de
Segurança Sócio-Educativo são tipificadas como profissões de risco,
perigosas, portanto seus ocupantes fazem jus ao adicional de
periculosidade, definido nos termos da Constituição Federal e em
conformidade com o disposto nos arts. 36 e 39 da Constituição
Estadual. Por todas essas razões, apresento a emenda para incluir a
ação no rol de prioridades governamentais.

EMENDA Nº 280
Inclua-se nos Anexos I e II, no Corpo de Bombeiros Militares do

Estado de Minas Gerais, a seguinte Ação Governamental:
Unidade Orçamentária: 1501 - Secretaria de Estado de

Planejamento e Gestão
Programa: 701 - Apoio à Administração Pública
Ação: Nova - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais -

Auxílio-Periculosidade
Regionalização: Estadual
Meta 2008: 5.538 servidores
Financeiro 2008: R$ 48.833.130,00
Finalidade: assegurar cumprimento da Constituição Estadual no que

concerne à concessão de auxílio/gratificação por atividade de risco
(periculosidade) no valor de 25% sobre a remuneração dos bombeiros
militares.

Sala das Comissões, 28 de novembro de 2007.
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Weliton Prado
Justificação: As profissões de policial civil e militar, de bombeiro

militar, de Agente de Segurança Penitenciário e de Agente de
Segurança Sócio-Educativo são tipificadas como profissões de risco,
perigosas, portanto seus ocupantes fazem jus ao adicional de
periculosidade, definido nos termos da Constituição Federal e em
conformidade com o disposto nos arts. 36 e 39 da Constituição
Estadual. Por todas essas razões, apresento a emenda para incluir a
ação no rol de prioridades governamentais.

EMENDA Nº 281
Altere-se nos Anexos I e II, na Secretaria de Estado de Educação, a

seguinte Ação Governamental:
Área de Resultados: Defesa Social
Unidade Orçamentária: Secretaria de Estado de Educação
Programa: 055 - Escola Viva e Comunidade Ativa
Ação: 4301 - Escola Viva e Comunidade Ativa - Ensino Fundamental
Regionalização: Onde se lê “Central”, altere-se para “Multirregional”.
Sala das Comissões, 28 de novembro de 2007.
Weliton Prado
Justificação: Uma das constatações mais claras decorrentes da

análise dos projetos de Plano Plurianual de Ação Governamental
PPAG 2008-2011 e de Lei Orçamentária Anual LOA 2008, é a
excessiva concentração de despesas de capital e de custeio na região
central do Estado, promovendo uma injusta distribuição dos recursos
que são arrecadados em todas as regiões. Com esta emenda,
pretendemos tornar a ação “Escola Viva e Comunidade Ativa - Ensino
Fundamental”, que prevê a instalação, até 2010, de 500 redes
comunitárias de proteção às escolas, em âmbito estadual, não se
restringindo à região central, como pretende o governo de Minas.

EMENDA 282
Inclua-se nos Anexos I e II, na Secretaria de Estado de Transportes

e Obras Públicas, a seguinte Ação Governamental:
Área de Resultados: Defesa Social
Unidade Orçamentária: Secretaria de Estado de Transportes e

Obras Públicas
Programa: 020 - Expansão e Modernização do Sistema Prisional
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Ação: 1081 - Construção de novas unidades do Sistema Prisional
(Setop)

Regionalização: Jequitinhonha e Mucuri
Meta 2008: 1
Financeiro 2008: R$ 2.000.000,00
Finalidade: Construção de Cadeia Pública no Município de Águas

Formosas
Dedução de despesa para 2008: Reserva de Contingência
Sala das Comissões, 28 de novembro de 2007.
Weliton Prado
Justificação: No mês de agosto, a Comissão de Assuntos Municipais

e Regionalização, atendendo a requerimento aprovado anteriormente,
enviou carta a todos os Municípios mineiros, solicitando sugestões de
programas e indicação de obras a serem realizadas com recursos do
Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG 2008-2011 e da Lei
Orçamentária Anual 2008 do Estado.

Esta emenda atende à solicitação oficial da Prefeitura de Água
Formosas que, pelo seu alcance, merece ser incluída no rol de
prioridades governamentais.

EMENDA 283
Inclua-se nos Anexos I e II, no Departamento Estadual de Estradas

de Rodagem - DER, a seguinte Ação Governamental:
Área de Resultados: Rede de Serviços e Cidades
Unidade Orçamentária: Departamento Estadual de Estradas de

Rodagem - DER
Programa: 038 - Pró-MG Programa de Recuperação e Manutenção

Rodoviária do Estado de Minas Gerais
Ação: 1076 - Recuperação de Rodovias
Regionalização: Sul de Minas
Meta 2008: 1
Financeiro 2008: R$ 1.000.000,00
Finalidade: Recuperação de trecho da rodovia MG-173 no Município

de Cachoeira de Minas.
Dedução de despesa para 2008: Reserva de Contingência
Sala das Comissões, 28 de novembro de 2007.
Weliton Prado



132

Justificação: No mês de agosto, a Comissão de Assuntos Municipais
e Regionalização, atendendo a requerimento aprovado anteriormente,
enviou carta a todos os Municípios mineiros, solicitando sugestões de
programas e indicação de obras a serem  realizadas com recursos do
Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008-2011 e da Lei
Orçamentária Anual 2008 do Estado.

Esta emenda atende à solicitação oficial da Prefeitura de Cachoeira
de Minas que, pelo seu alcance, merece ser incluída no rol de
prioridades governamentais.

EMENDA 284
Inclua-se nos Anexos I e II, na Secretaria de Estado de Governo, a

seguinte Ação Governamental:
Área de Resultados: Rede de Cidades e Serviços
Unidade Orçamentária: Secretaria de Estado de Governo
Programa: 026 - Minas Avança
Ação: 1342 - Investimentos Especiais em Municípios Estratégicos
Regionalização: Triângulo
Meta 2008: 1
Financeiro 2008: R$ 1.500.000,00
Finalidade: Construção do Terminal Rodoviário no Município de

União de Minas.
Dedução de despesa para 2008: Reserva de Contingência
Sala das Comissões, 28 de novembro de 2007.
Weliton Prado
Justificação: No mês de agosto, a Comissão de Assuntos Municipais

e Regionalização, atendendo a requerimento aprovado anteriormente,
enviou carta a todos os Municípios mineiros, solicitando sugestões de
programas e indicação de obras a  serem realizadas com recursos do
Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008-2011 e da Lei
Orçamentária Anual 2008 do Estado.

Esta emenda atende à solicitação oficial da Prefeitura de União de
Minas que, pelo seu alcance, merece ser incluída no rol de prioridades
governamentais.

EMENDA Nº 285
Inclua-se nos Anexos I e II, na Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Regional e Política Urbana, a seguinte Ação
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Governamental:
Área de Resultados: Vida Saudável
Unidade Orçamentária: Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Regional e Política Urbana
Programa: 048 - Saneamento Básico: Mais Saúde para Todos
Ação: 4667 - Implantar Sistemas de Tratamento de Esgoto Sanitário

em Localidades Fora da Concessão da Copasa
Regionalização: Zona da Mata
Meta 2008: 1
Financeiro 2008: R$ 14.000.000,00
Finalidade: Obra de tratamento de esgoto no Município de Além

Paraíba
Dedução de despesa para 2008: Reserva de Contingência
Sala das Comissões, 28 de novembro de 2007.
Weliton Prado
Justificação: No mês de agosto, a Comissão de Assuntos Municipais

e Regionalização, atendendo a requerimento aprovado anteriormente,
enviou carta a todos os Municípios mineiros, solicitando sugestões de
programas e indicação de obras a serem realizadas  com recursos do
Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008-2011 e da Lei
Orçamentária Anual 2008 do Estado.

Esta emenda atende à solicitação oficial da Prefeitura de Além
Paraíba que, pelo seu alcance, merece ser incluída no rol de
prioridades governamentais.

EMENDA Nº 286
Inclua-se nos Anexos I e II, na Companhia de Saneamento de Minas

Gerais, a seguinte Ação Governamental:
Área de Resultados: Vida Saudável
Unidade Orçamentária: Companhia de Saneamento de Minas Gerais
Programa: 048 - Saneamento Básico: Mais Saúde para Todos
Ação: 3003 - Implantação, Ampliação e Melhoria dos Sistemas de

Abastecimento de Água em Localidades com Concessão da Copasa
Regionalização: Central
Meta 2008: 1
Financeiro 2008: R$ 500.000,00
Finalidade: Realização de obras de abastecimento de água na
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comunidade “Fazendinha Pai José” no Município de Araçaí
Dedução de despesa para 2008: Reserva de Contingência
Sala das Comissões, 28 de novembro de 2007.
Weliton Prado
Justificação: No mês de agosto, a Comissão de Assuntos Municipais

e Regionalização, atendendo a requerimento aprovado anteriormente,
enviou carta a todos os Municípios mineiros, solicitando sugestões de
programas e indicação de obras a  serem realizadas com recursos do
Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008-2011 e da Lei
Orçamentária Anual 2008 do Estado.

Esta emenda atende à solicitação oficial da Prefeitura de Araçaí que,
pelo seu alcance, merece ser incluída no rol de prioridades
governamentais.

EMENDA Nº 287
Inclua-se nos Anexos I e II, na Secretaria de Estado de Governo, a

seguinte Ação Governamental:
Área de Resultados: Rede de Cidades e Serviços
Unidade Orçamentária: Secretaria de Estado de Governo
Programa: 026 - Minas Avança
Ação: 1342 - Investimentos Especiais em Municípios Estratégicos
Regionalização: Central
Meta 2008: 1
Financeiro 2008: R$ 400.000,00
Finalidade: Pavimentação das ruas do Bairro João Bedeschi no

Município de Barroso.
Dedução de despesa para 2008: Reserva de Contingência
Sala das Comissões, 28 de novembro de 2007.
Weliton Prado
Justificação: No mês de agosto, a Comissão de Assuntos Municipais

e Regionalização, atendendo a requerimento aprovado anteriormente,
enviou carta a todos os Municípios mineiros, solicitando sugestões de
programas e indicação de obras a serem  realizadas com recursos do
Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008-2011 e da Lei
Orçamentária Anual 2008 do Estado.

Esta emenda atende à solicitação oficial da Prefeitura de Barroso
que, pelo seu alcance, merece ser incluída no rol de prioridades
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governamentais.
EMENDA Nº 288

Inclua-se nos Anexos I e II, na Secretaria de Estado de Governo, a
seguinte Ação Governamental:

Área de Resultados: Rede de Cidades e Serviços
Unidade Orçamentária: Secretaria de Estado de Governo
Programa: 026 - Minas Avança
Ação: 1342 - Investimentos Especiais em Municípios Estratégicos
Regionalização: Central
Meta 2008: 1
Financeiro 2008: R$ 750.000,00
Finalidade: Construção de um centro cultural com auditório, palco,

biblioteca e espaço para artesanato e formação profissional no
Município de Augusto de Lima.

Dedução de despesa para 2008: Reserva de Contingência
Sala das Comissões, 28 de novembro de 2007.
Weliton Prado
Justificação: No mês de agosto, a Comissão de Assuntos Municipais

e Regionalização, atendendo a requerimento aprovado anteriormente,
enviou carta a todos os Municípios mineiros, solicitando sugestões de
programas e indicação de obras a  serem realizadas com recursos do
Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008-2011 e da Lei
Orçamentária Anual 2008 do Estado.

Esta emenda atende à solicitação oficial da Prefeitura de Augusto de
Lima que, pelo seu alcance, merece ser incluída no rol de prioridades
governamentais.

EMENDA Nº 289
Inclua-se nos Anexos I e II, na Secretaria de Estado de Governo, a

seguinte Ação Governamental:
Área de Resultados: Rede de Cidades e Serviços
Unidade Orçamentária: Secretaria de Estado de Governo
Programa: 026 - Minas Avança
Ação: 1342 - Investimentos Especiais em Municípios Estratégicos
Regionalização: Central
Meta 2008: 1
Financeiro 2008: R$ 1.000.000,00
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Finalidade: Construção de prédio para Sede do Poder Executivo
Municipal de Brazópolis.

Dedução de despesa para 2008: Reserva de Contingência
Sala das Comissões, 28 de novembro de 2007.
Weliton Prado
Justificação: No mês de agosto, a Comissão de Assuntos Municipais

e Regionalização, atendendo a requerimento aprovado anteriormente,
enviou carta a todos os Municípios mineiros, solicitando sugestões de
programas e indicação de obras a serem  realizadas com recursos do
Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008-2011 e da Lei
Orçamentária Anual 2008 do Estado.

Esta emenda atende à solicitação oficial da Prefeitura de Brazópolis
que, pelo seu alcance, merece ser incluída no rol de prioridades
governamentais.

EMENDA Nº 290
Inclua-se nos Anexos I e II, na Secretaria de Estado de Educação, a

seguinte Ação Governamental:
Área de Resultados: Educação de Qualidade
Unidade Orçamentária: Secretaria de Estado de Educação
Programa: 233 - Cooperação Estado e Município
Ação: 4191 - Atendimento aos Municípios
Regionalização: Sul de Minas
Meta 2008: 1
Financeiro 2008: R$ 487.424,00
Finalidade: Construção de um prédio para escola de ensino

fundamental no Município Bueno Brandão.
Dedução de despesa para 2008: Reserva de Contingência
Sala das Comissões, 28 de novembro de 2007.
Weliton Prado
Justificação: No mês de agosto, a Comissão de Assuntos Municipais

e Regionalização, atendendo a requerimento aprovado anteriormente,
enviou carta a todos os Municípios mineiros, solicitando sugestões de
programas e indicação de obras a serem  realizadas com recursos do
Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008-2011 e da Lei
Orçamentária Anual 2008 do Estado.

Esta emenda atende à solicitação oficial da Prefeitura de Bueno
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Brandão que, pelo seu alcance, merece ser incluída no rol de
prioridades governamentais.

EMENDA Nº 291
Inclua-se nos Anexos I e II, na Fundação Estadual do Meio

Ambiente - FEAM, a seguinte Ação Governamental:
Área de Resultados: Qualidade Ambiental
Unidade Orçamentária: Fundação Estadual do Meio Ambiente -

FEAM
Programa: 045 - Resíduos Sólidos
Ação: 1072 - Implantação de Coleta Seletiva, Reaproveitamento e

Reciclagem
Regionalização: Triângulo
Meta 2008: 1
Financeiro 2008: R$ 500.000,00
Finalidade: Construção de Usina de Reciclagem e Lixo no Município

de Campina Verde.
Dedução de despesa para 2008: Reserva de Contingência
Sala das Comissões, 28 de novembro de 2007.
Weliton Prado
Justificação: No mês de agosto, a Comissão de Assuntos Municipais

e Regionalização, atendendo a requerimento aprovado anteriormente,
enviou carta a todos os Municípios mineiros, solicitando sugestões de
programas e indicação de obras a serem  realizadas com recursos do
Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008-2011 e da Lei
Orçamentária Anual 2008 do Estado.

Esta emenda atende à solicitação oficial da Prefeitura de Campina
Verde que, pelo seu alcance, merece ser incluída no rol de prioridades
governamentais.

EMENDA Nº 292
Inclua-se nos Anexos I e II, na Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Regional e Política Urbana, a seguinte Ação
Governamental:

Área de Resultados: Vida Saudável
Unidade Orçamentária: Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Regional e Política Urbana
Programa: 048 - Saneamento Básico: Mais Saúde para Todos
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Ação: 4667 - Implantar Sistemas de Tratamento de Esgoto Sanitário
em Localidades Fora da Concessão da Copasa

Regionalização: Sul de Minas
Meta 2008: 1
Financeiro 2008: R$ 500.000,00
Finalidade: Construção de Estação de Tratamento de Esgoto (ETE)

no Município de Carvalhópolis.
Dedução de despesa para 2008: Reserva de Contingência
Sala das Comissões, 28 de novembro de 2007.
Weliton Prado
Justificação: No mês de agosto, a Comissão de Assuntos Municipais

e Regionalização, atendendo a requerimento aprovado anteriormente,
enviou carta a todos os Municípios  mineiros, solicitando sugestões de
programas e indicação de obras a serem realizadas  com recursos do
Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008-2011 e da Lei
Orçamentária Anual 2008 do Estado.

Esta emenda atende à solicitação oficial da Prefeitura de
Carvalhópolis que, pelo seu alcance, merece ser incluída no rol de
prioridades governamentais.

EMENDA Nº 293
Inclua-se nos Anexos I e II, na Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Regional e Política Urbana, a seguinte Ação
Governamental:

Área de Resultados: Vida Saudável
Unidade Orçamentária: Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Regional e Política Urbana
Programa: 048 - Saneamento Básico: Mais Saúde para Todos
Ação: 4667 - Implantar Sistemas de Tratamento de Esgoto Sanitário

em Localidades Fora da Concessão da Copasa
Regionalização: Triângulo
Meta 2008: 1
Financeiro 2008: R$ 500.000,00
Finalidade: Construção de Estação de Tratamento de Esgoto (ETE)

no Município de Conquista.
Dedução de despesa para 2008: Reserva de Contingência
Sala das Comissões, 28 de novembro de 2007.
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Weliton Prado
Justificação: No mês de agosto, a Comissão de Assuntos Municipais

e Regionalização, atendendo a requerimento aprovado anteriormente,
enviou carta a todos os Municípios mineiros, solicitando sugestões de
programas e indicação de obras a serem  realizadas com recursos do
Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008-2011 e da Lei
Orçamentária Anual 2008 do Estado.

Esta emenda atende à solicitação oficial da Prefeitura de Conquista
que, pelo seu alcance, merece ser incluída no rol de prioridades
governamentais.

EMENDA Nº 294
Inclua-se nos Anexos I e II, na Secretaria de Estado de Governo, a

seguinte Ação Governamental:
Área de Resultados: Rede de Cidades e Serviços
Unidade Orçamentária: Secretaria de Estado de Governo
Programa: 026 - Minas Avança
Ação: 1342 - Investimentos Especiais em Municípios Estratégicos
Regionalização: Sul de Minas
Meta 2008: 1
Financeiro 2008: R$ 350.000,00
Finalidade: Obras de infra-estrutura no Bairro Chácara das Rosas

(galerias pluviais e meio-fios) do Município de Conceição do Rio
Verde.

Dedução de despesa para 2008: Reserva de Contingência
Sala das Comissões, 28 de novembro de 2007.
Weliton Prado
Justificação: No mês de agosto, a Comissão de Assuntos Municipais

e Regionalização, atendendo a requerimento aprovado anteriormente,
enviou carta a todos os Municípios mineiros, solicitando sugestões de
programas e indicação de obras a serem  realizadas com recursos do
Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008-2011 e da Lei
Orçamentária Anual 2008 do Estado.

Esta emenda atende à solicitação oficial da Prefeitura de Conceição
do Rio Verde que, pelo seu alcance, merece ser incluída no rol de
prioridades governamentais.

EMENDA Nº 295
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Inclua-se nos Anexos I e II, na Secretaria de Estado de Governo, a
seguinte Ação Governamental:

Área de Resultados: Rede de Cidades e Serviços
Unidade Orçamentária: Secretaria de Estado de Governo
Programa: 026 - Minas Avança
Ação: 1342 - Investimentos Especiais em Municípios Estratégicos
Regionalização: Central
Meta 2008: 1
Financeiro 2008: R$ 1.000.000,00
Finalidade: Obras de construção de pontes, retificação de estradas

rurais e colocação de mata-burros do Município de Conceição do Mato
Dentro.

Dedução de despesa para 2008: Reserva de Contingência
Sala das Comissões, 28 de novembro de 2007.
Weliton Prado
Justificação: No mês de agosto, a Comissão de Assuntos Municipais

e Regionalização, atendendo a requerimento aprovado anteriormente,
enviou carta a todos os Municípios mineiros, solicitando sugestões de
programas e indicação de obras a serem  realizadas com recursos do
Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008-2011 e da Lei
Orçamentária Anual 2008 do Estado.

Esta emenda atende à solicitação oficial da Prefeitura de Conceição
do Mato Dentro que, pelo seu alcance, merece ser incluída no rol de
prioridades governamentais.

EMENDA Nº 296
  Órgão ou entidade beneficiada: Prefeitura Municipal de Uberlândia
  Objeto do Gasto: Construção da sede do IEF no Município de
Uberlândia
  Órgão e/ou entidade deduzida: Reserva de Contingência
  Subprojeto e/ou Subatividade deduzida: Reserva de Contingência
  Valor: R$ 1.500.000,00

Sala das Comissões, 28 de novembro de 2007.
Luiz Humberto Carneiro

EMENDA Nº 297
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  Órgão ou entidade beneficiada: Prefeitura Municipal de Estrela do
Sul
  Objeto do Gasto: Construção de uma praça no Distrito de Dolearina,
Município de Estrela do Sul
  Órgão e/ou entidade deduzida: Reserva de Contingência
  Subprojeto e/ou Subatividade deduzida: Reserva de Contingência
  Valor: R$ 100.000,00

Sala das Comissões, 28 de novembro de 2007.
Luiz Humberto Carneiro

EMENDA Nº 298
  Órgão ou entidade beneficiada: Prefeitura Municipal de Capinópolis
  Objeto do Gasto: Construção do prédio da Escola Municipal “Branca
de Neve”, do Município de Capinópolis
  Órgão e/ou entidade deduzida: Reserva de Contingência
  Subprojeto e/ou Subatividade deduzida: Reserva de Contingência
  Valor: R$ 500.000,00

Sala das Comissões, 28 de novembro de 2007.
Luiz Humberto Carneiro

EMENDA Nº 299
  Órgão ou entidade beneficiada: Prefeitura Municipal de Capinópolis
  Objeto do Gasto: Construção da Casa de Cultura do Município de
Capinópolis
  Órgão e/ou entidade deduzida: Reserva de Contingência
  Subprojeto e/ou Subatividade deduzida: Reserva de Contingência
  Valor: R$ 500.000,00

Sala das Comissões, 28 de novembro de 2007.
Luiz Humberto Carneiro

EMENDA Nº 300
   * -  A tabela referente a adequação de finalidade de ação do
Programa: 163 - Garantia de Renda mínima e Subvenção do Seguro
Rural foi  publicada no “Diário do Legislativo” de 4.12.2007.

Sala das Comissões, 28 de novembro de 2007.
Padre João

EMENDA Nº 301
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  * -  A tabela referente a adequação de finalidade e de meta de ação
do Programa: 164 - Apoio à Coordenação de Gerenciamento do
Projeto Jaíba foi  publicada no “Diário do Legislativo” de 4.12.2007.

Sala das Comissões, 28 de novembro de 2007.
Padre João

EMENDA Nº 302
  * -  A tabela referente a adequação de finalidade do Programa: 169 -
Programa de Desenvolvimento da Atividade Produtiva Florestal foi
publicada no “Diário do Legislativo” de 4.12.2007.

Sala das Comissões, 28 de novembro de 2007.
Padre João

EMENDA Nº 303
  * -  A tabela referente a alteração de meta financeira e física do
Programa: 116 -Caminhos de Minas foi  publicada no “Diário do
Legislativo” de 4.12.2007.

Sala das Comissões, 28 de novembro de 2007.
Padre João

EMENDA Nº 304
  * -  A tabela referente a adequação de finalidade e de meta de Ação
do Programa: 127 - Infra-Estrutura Rural foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 4.12.2007.

Sala das Comissões, 28 de novembro de 2007.
Padre João

EMENDA Nº 305
  * -  A tabela referente a adequação de finalidade e de meta de Ação
do Programa: 127 - Infra-Estrutura Rural foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 4.12.2007.

Sala das Comissões, 28 de novembro de 2007.
Padre João

EMENDA Nº 306
  * -  A tabela referente a alteração de Regionalização do Programa:
028 - Minas sem Fome foi publicada no “Diário do Legislativo” de
4.12.2007.

Sala das Comissões, 28 de novembro de 2007.
Padre João

EMENDA Nº 307
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  * -  A tabela referente a alteração de Regionalização do Programa:
028 - Minas sem Fome foi publicada no “Diário do Legislativo” de
4.12.2007.

Sala das Comissões, 28 de novembro de 2007.
Padre João

EMENDA Nº 308
  * -  A tabela referente a alteração de Regionalização do Programa:
028 - Minas sem Fome foi publicada no “Diário do Legislativo” de
4.12.2007.

Sala das Comissões, 28 de novembro de 2007.
Padre João

EMENDA Nº 309
  * -  A tabela referente a alteração de Regionalização do Programa:
028 - Minas sem Fome foi publicada no “Diário do Legislativo” de
4.12.2007.

Sala das Comissões, 28 de novembro de 2007.
Padre João

EMENDA Nº 310
  * -  A tabela referente a adequação de finalidade de ação do
Programa: 210 - Geração de conhecimento e de Tecnologia
Agropecuária foi publicada no “Diário do Legislativo” de 4.12.2007.

Sala das Comissões, 28 de novembro de 2007.
Padre João

EMENDA Nº 311
  * -  A tabela referente a adequação de finalidade de ação do
Programa: 210 - Geração de conhecimento e de Tecnologia
Agropecuária foi publicada no “Diário do Legislativo” de 4.12.2007.

Sala das Comissões, 28 de novembro de 2007.
Padre João

EMENDA Nº 312
  * -  A tabela referente a adequação de finalidade de ação do
Programa: 196 - Promoção do Desenvolvimento Econômico Industrial,
Comercial, de Serviços e do Cooperativismo foi publicada no “Diário
do Legislativo” de 4.12.2007.

Sala das Comissões, 28 de novembro de 2007.
Padre João
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EMENDA Nº 313
  * -  A tabela referente a adequação de finalidade e de meta de Ação
do Programa: 243 - Funderur - Apoio ao Pequeno Produtor Rural foi
publicada no “Diário do Legislativo” de 4.12.2007.

Sala das Comissões, 28 de novembro de 2007.
Padre João

EMENDA Nº 314
  * -  A tabela referente a adequação de finalidade de ação do
Programa: 003 - Arranjos Produtivos em Biotecnologia,
Biocombustíveis, Eletroeletrônicos e Softwares foi publicada no “Diário
do Legislativo” de 4.12.2007.

Sala das Comissões, 28 de novembro de 2007.
Padre João

EMENDA Nº 315
  * -  A tabela referente a alteração de regionalização do Programa:
003 - Arranjos Produtivos em Biotecnologia, Biocombustíveis,
Eletroeletrônicos e Softwares foi publicada no “Diário do Legislativo”
de 4.12.2007.

Sala das Comissões, 28 de novembro de 2007.
Padre João

EMENDA Nº 316
  * -  A tabela referente a adequação de finalidade de ação do
Programa: 211 - Indução ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico
foi publicada no “Diário do Legislativo” de 4.12.2007.

Sala das Comissões, 28 de novembro de 2007.
Padre João

EMENDA Nº 317
  * -  A tabela referente a adequação de finalidade de ação do
Programa 131 - Preservação do Patrimônio Cultural foi publicada no
“Diário do Legislativo” de 4.12.2007.

Sala das Comissões, 28 de novembro de 2007.
Padre João

EMENDA Nº 318
  * -  A tabela referente a adequação de finalidade de ação do
Programa: 123 - Fomento à Produção Cultural foi publicada no “Diário
do Legislativo” de 4.12.2007.
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Sala das Comissões, 28 de novembro de 2007.
Padre João

EMENDA Nº .319
  * -  A tabela referente a alteração de meta financeira do Programa:
009 - Circuitos Culturais de Minas Gerais foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 4.12.2007.

Sala das Comissões, 28 de novembro de 2007.
Padre João

EMENDA Nº 320
  * -  A tabela referente a adequação de finalidade de ação do
Programa: 147 - Fomento e Interiorização Cultural em Minas Gerais
foi publicada no “Diário do Legislativo” de 4.12.2007.

Sala das Comissões, 28 de novembro de 2007.
Padre João

EMENDA Nº 321
  * -  A tabela referente a alteração de regionalização do Programa:
020 - Expansão e Modernização do Sistema Prisional foi publicada no
“Diário do Legislativo” de 4.12.2007.

Sala das Comissões, 28 de novembro 2007.
Padre João

EMENDA Nº 322
  * -  A tabela referente a adequação de finalidade de ação do
Programa: 040 - Promoção e Atração de Investimentos Estratégicos e
Desenvolvimento das Cadeias Produtivas das Empresas-Âncoras foi
publicada no “Diário do Legislativo” de 4.12.2007.

Sala das Comissões, 28 de novembro de 2007.
Padre João

EMENDA Nº 323
  * -  A tabela referente a adequação de finalidade de ação do
Programa: 157 - Promoção e Desenvolvimento do Artesanato em
Minas Gerais foi publicada no “Diário do Legislativo” de 4.12.2007.

Sala das Comissões, 28 de novembro de 2007.
Padre João

EMENDA Nº 324
  * -  A tabela referente a adequação de finalidade de ação do
Programa: 040 - Promoção e Atração de Investimentos Estratégicos e
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Desenvolvimento das Cadeias Produtivas das Empresas-Âncoras foi
publicada no “Diário do Legislativo” de 4.12.2007.

Sala das Comissões, 28 de novembro de 2007.
Padre João

EMENDA Nº 325
  * -  A tabela referente a alteração de regionalização do Programa:
039 - Promoção de Investimentos e Inserção Regional (Inclusive
Agronegócio) foi publicada no “Diário do Legislativo” de 4.12.2007.

Sala das Comissões, 28 de novembro de 2007.
Padre João

EMENDA Nº 326
  * -  A tabela referente a adequação de finalidade e de meta de Ação
do Programa 025 - Lares Geraes foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 4.12.2007.

Sala das Comissões, 28 de novembro de 2007.
Padre João

EMENDA Nº 327
  * -  A tabela referente a adequação de finalidade e de meta de Ação
do Programa: 148 - Programa de Desenvolvimento Turístico do
Nordeste - Fase Dois - Prodetur/NE-II foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 4.12.2007.

Sala das Comissões, 28 de novembro de 2007.
Padre João

EMENDA Nº 328
  * -  A tabela referente a adequação de finalidade de ação do
Programa: 036 - Projeto Travessia: Atuação Integrada em Espaços
Definidos de Concentração de Pobreza foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 4.12.2007.

Sala das Comissões, 28 de novembro de 2007.
Padre João

EMENDA Nº 329
  * -  A tabela referente a adequação de finalidade de ação do
Programa: 117 - Política Pública de Trabalho, Emprego e Renda foi
publicada no “Diário do Legislativo” de 4.12.2007.

Sala das Comissões, 28 de novembro de 2007.
Padre João
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EMENDA Nº 330
  * -  A tabela referente a alteração de Regionalização do Programa:
117 - Política Pública de Trabalho, Emprego e Renda foi publicada no
“Diário do Legislativo” de 4.12.2007.

Sala das Comissões, 28 de novembro de 2007.
Padre João

EMENDA Nº 331
  * -  A tabela referente a adequação de finalidade e de meta de Ação
do Programa: 117 - Política Pública de Trabalho, Emprego e Renda foi
publicada no “Diário do Legislativo” de 4.12.2007.

Sala das Comissões, 28 de novembro de 2007.
Padre João

EMENDA Nº 332
  * -  A tabela referente a adequação de finalidade e de meta de Ação
do Programa: 015 - Desenvolvimento da Produção Local e Acesso a
Mercados foi publicada no “Diário do Legislativo” de 4.12.2007.

Sala das Comissões, 28 de novembro de 2007.
Padre João

EMENDA Nº 333
  * -  A tabela referente a alteração de Regionalização do Programa:
015 - Desenvolvimento da Produção Local e Acesso a Mercados foi
publicada no “Diário do Legislativo” de 4.12.2007.

Sala das Comissões, 28 de novembro de 2007.
Padre João

EMENDA Nº 334
  * -  A tabela referente a adequação de finalidade de ação do
Programa: 4252 - Implantação do Programa de Distribuição de
Sementes para Incentivo da Cadeia de Biocombustiveis Alimentar foi
publicada no “Diário do Legislativo” de 4.12.2007.

Sala das Comissões, 28 de novembro de 2007.
Padre João

EMENDA Nº 335
  * -  A tabela referente a adequação de finalidade e de meta de Ação
do Programa: 015 - Desenvolvimento da Produção Local e Acesso a
Mercados foi publicada no “Diário do Legislativo” de 4.12.2007.

Sala das Comissões, 28 de novembro de 2007.
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Padre João
EMENDA Nº 336

  * -  A tabela referente a adequação de finalidade e de meta de Ação
do Programa: 732 - Segurança Alimentar foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 4.12.2007.

Sala das Comissões, 28 de novembro de 2007.
Padre João

EMENDA Nº 337
  * -  A tabela referente a adequação de finalidade e de meta de Ação
do Programa: 733 - Programa  de Apoio ao Desenvolvimento
Municipal - PADEM foi publicada no “Diário do Legislativo” de
4.12.2007.

Sala das Comissões, 28 de novembro de 2007.
Padre João

EMENDA Nº 338
  * -  A tabela referente a adequação de finalidade e de meta de Ação
do Programa: 105 - Gestão Ambiental Integrada foi publicada no
“Diário do Legislativo” de 4.12.2007.

Sala das Comissões, 28 de novembro de 2007.
Padre João

EMENDA Nº 339
  * -  A tabela referente a adequação de finalidade de Ação do
Programa: 109 - Proteção da Biodiversidade e Unidades de
Conservação foi publicada no “Diário do Legislativo” de 4.12.2007.

Sala das Comissões, 28 de novembro de 2007.
Padre João

EMENDA Nº 340
  * -  A tabela referente a adequação de finalidade de ação do
Programa: 113 - Desenvolvimento Sustentável de Recursos Hídricos
foi publicada no “Diário do Legislativo” de 4.12.2007.

Sala das Comissões, 28 de novembro de 2007.
Padre João

EMENDA Nº 341
  * -  A tabela referente a adequação de finalidade de ação do
Programa: 022 - Governo Eletrônico foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 4.12.2007.
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Sala das Comissões, 28 de novembro de 2007.
Padre João

EMENDA Nº 342
  * -  A tabela referente a alteração de Regionalização do Programa:
144 - Desenvolvimento da Reforma Agrária foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 4.12.2007.

Sala das Comissões, 28 de novembro de 2007.
Padre João

EMENDA Nº 343
  * -  A tabela referente a alteração de Regionalização do Programa:
144 - Desenvolvimento da Reforma Agrária foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 4.12.2007.
  Sala das Comissões, 28 de novembro de 2007.

Padre João
EMENDA Nº 344

  * -  A tabela referente a alteração de Regionalização do Programa:
144 - Desenvolvimento da Reforma Agrária foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 4.12.2007.

Sala das Comissões, 28 de novembro de 2007.
Padre João

EMENDA Nº 345
  * -  A tabela referente a alteração de Regionalização do Programa:
154 - Minas Jovem Protagonista foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 4.12.2007.

Sala das Comissões, 28 de novembro de 2007.
Padre João

EMENDA Nº 346
  * -  A tabela referente a adequação de finalidade de ação do
Programa: 707 - Vigilância em Saúde foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 4.12.2007.

Sala das Comissões, 28 de novembro de 2007.
Padre João

EMENDA Nº 347
  * -  A tabela referente a adequação de finalidade de ação do
Programa: 132 - O Estado para os Cidadãos foi publicada no “Diário
do Legislativo” de 4.12.2007.
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Sala das Comissões, 28 de novembro de 2007.
Padre João

EMENDA Nº 348
  * -  A tabela referente a adequação de finalidade e alterações de
regionalização e metas físicas e financeiras do Programa: 162 -
Desenvolvimento de Políticas de Direitos Humanos foi publicada no
“Diário do Legislativo” de 4.12.2007.

Ana Maria Resende - Cecília Ferramenta - Elisa Costa - Gláucia
Brandão - Maria Lúcia Mendonça - Rosângela Reis.

EMENDA Nº 349
Acrescente-se ao Programa 240 - Atendimento ao Ensino

Profissional - a ação nova “Apoio a Implantação do Centro Federal de
Educação Tecnológica de Governador Valadares”, com os seguintes
atributos, fazendo-se as alterações  necessárias nos Anexos I e II:
  * -  A tabela referente as alterações necessárias nos Anexos I e II
mencionadas acima foi  publicada no “Diário do Legislativo” de
4.12.2007.

Sala das Comissões, 28 de novembro de 2007.
Elisa Costa

EMENDA Nº 350
  * -  A tabela referente a adequação de finalidade de ação do
Programa: 108 - Desenvolvimento e Fomento do Turismo foi publicada
no “Diário do Legislativo” de 4.12.2007.

Sala das Comissões, 28 de novembro de 2007.
Domingos Sávio

EMENDA Nº 351
Acrescente-se ao Programa 266 � Gestão da Política da Criança e do
Adolescente � a ação nova “Apoio aos Conselhos Tutelares”, com os
seguintes atributos, fazendo-se as alterações necessárias nos Anexos
I e II:
  * -  A tabela referente as alterações necessárias nos Anexos I e II
mencionadas acima foi  publicada no “Diário do Legislativo” de
4.12.2007. (Errata da tabela publicada no “Diário do Legislativo” de
14.12.2007.)

Sala das Comissões, 28 de novembro de 2007.
Domingos Sávio
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EMENDA Nº 352

  * -  A tabela referente a alteração de meta física e de meta financeira
de Ação do Programa: 140 - Desenvolvimento do Ensino Superior na
UEMG foi publicada no “Diário do Legislativo” de 4.12.2007. (Errata da
tabela publicada no “Diário do Legislativo” de 14.12.2007.)

Sala das Comissões, 28 de novembro de 2007.
Domingos Sávio

EMENDA Nº 353

* -  A tabela referente a alteração de meta física e de meta financeira
de Ação do Programa: 140 - Desenvolvimento do Ensino Superior na
UEMG foi publicada no “Diário do Legislativo” de 4.12.2007. (Errata da
tabela publicada no “Diário do Legislativo” de 14.12.2007.)

Sala das Comissões, 28 de novembro de 2007.
Domingos Sávio

EMENDA Nº 354
* -  A tabela referente a adequação de finalidade de ação ao
Programa: 161 - Programa de Gestão do Agronegócio  foi publicada
no “Diário do Legislativo” de 4.12.2007.

Sala das Comissões, 28 de novembro de 2007.
Domingos Sávio

EMENDA Nº 355
Acrescente-se ao Programa 161 � Programa de Gestão do
Agronegócio � a ação nova “Apoio”, com os seguintes atributos,
fazendo-se as alterações necessárias nos Anexos I e II:
* -  A tabela referente as alterações necessárias nos Anexos I e II
mencionadas acima foi  publicada no “Diário do Legislativo” de
4.12.2007. (Errata da tabela publicada no “Diário do Legislativo” de
14.12.2007.)

Sala das Comissões, 28 de novembro de 2007.
Domingos Sávio

EMENDA Nº 356

* -  A tabela referente a alteração de meta física e de meta financeira
de Ação do Programa: 023 - Implantação do SUAS foi publicada no
“Diário do Legislativo” de 4.12.2007. (Errata da tabela publicada no
“Diário do Legislativo” de 14.12.2007.)
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Sala das Comissões, 28 de novembro de 2007.
Domingos Sávio

EMENDA Nº 357

  * -  A tabela referente a alteração de meta física e de meta financeira
de Ação do Programa: 023 - Implantação do SUAS foi publicada no
“Diário do Legislativo” de 4.12.2007. (Errata da tabela publicada no
“Diário do Legislativo” de 14.12.2007.)
 Sala das Comissões, 28 de novembro de 2007.
 Domingos Sávio

EMENDA Nº 358
Acrescente-se onde convier:
Ação: ... - Duplicação de trecho da MG-164 entre Bom Despacho e a

BR-262.
Finalidade: Melhorar o Acesso da Cidade de Bom Despacho à BR-

262.
Produto: Trecho da rodovia duplicada.
Unidade de Medida : KM
* -  A tabela referente a Ação acima no período de 2008 a 2011 foi

publicada no “Diário do Legislativo” de 4.12.2007.
Sala das Comissões, 28 de novembro de 2007.
Cecília Ferramenta

EMENDA Nº 359
Acrescente-se ao Programa 044 - Regionalização da atenção à

saúde - a ação nova “Melhoria da qualidade da atenção hospitalar de
urgência e emergência nos hospitais do Sistema Único de Saúde -
SUS”, com os seguintes atributos, fazendo-se as alterações
necessárias nos Anexos I e II:
  * -  A tabela referente as alterações necessárias nos Anexos I e II
mencionadas acima foi  publicada no “Diário do Legislativo” de
4.12.2007.

Sala das Comissões, 28 de novembro de 2007.
Carlos Mosconi

EMENDA Nº 360
O parágrafo único do art. 10 passa a vigorar com a seguinte

redação:
“Art. 10 - (...)
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Parágrafo único - Em observância ao princípio da publicidade, o
Poder Executivo deverá promover a disponibilização oficial dos
anexos do PPAG 2008-2011 na internet, na página da Imprensa
Oficial do Estado de Minas Gerais, que deverá manter em seus
arquivos cópia impressa, para fins de consulta dos interessados.”.

Sala das Comissões, 28 de novembro de 2007.
André Quintão
Justificação: O texto original do projeto de lei prevê que “em

observância ao princípio da economicidade, o Poder Executivo
poderá, a seu critério, promover a publicação oficial dos anexos do
PPAG 2008-2011 na internet, na página da Imprensa Oficial do
Estado de Minas Gerais, que deverá manter em seus arquivos cópia
impressa para fins de consulta dos interessados”.

Entendemos que tal dispositivo não deve prosperar, já que a
disponibilização de dados no “site” oficial da Imprensa Oficial não gera
despesas, e a sua possível ausência ofende gravemente o princípio
constitucional da publicidade (art. 37 CF - princípios de legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência). A
economicidade é na realidade uma diretriz, e não pode de maneira
alguma contradizer ou sobrepor-se a um princípio constitucional.

EMENDA Nº 361
Acrescente-se ao art. 6º o seguinte parágrafo:
“Art. 6º - (...)
§ ..... - A exclusão ou alteração de programas constantes nesta lei

ou a inclusão de novos programas serão propostas pelo Poder
Executivo, por meio do projeto de lei de revisão anual ou de projeto de
lei específico, observada a realização das audiências públicas
regionalizadas.

Sala das Comissões, 28 de novembro de 2007.
André Quintão

EMENDA Nº 362
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
“Art. ... - Até o dia 31 de março de cada exercício, o Poder Executivo

encaminhará à Assembléia Legislativa o detalhamento dos programas
sociais constantes no PPAG a serem executados no respectivo
exercício, indicando os recursos destinados ao financiamento das
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atividades, os investimentos a serem realizados, seus órgãos
executores, bem como os resultados qualitativos e quantitativos a
serem alcançados, compatibilizando-os com os estabelecidos na Lei
Orçamentária do mesmo exercício.

Parágrafo único - Consideram-se programas sociais, para os fins
desta lei, os destinados à melhoria qualitativa e quantitativa nas áreas
de educação, saúde, segurança, geração de emprego e assistência
social.”.

Sala das Comissões, 28 de novembro de 2007.
André Quintão
Justificação: A Lei nº 15.033, de 2004, que estabelece o PPAG para

o quadriênio 2004-2007, previa o dispositivo acima, cuja inclusão ora
propomos. Consideramos seu conteúdo fundamental para o
acompanhamento do planejamento e da execução das ações do
Governo. Acrescentamos, ainda, a assistência social como programa
social a ser acompanhado.

EMENDA Nº 363
Nos “Objetivos Estratégicos” da área de resultado “Redução da

pobreza e inclusão produtiva”, integrante do Projeto de Lei nº
1.615/2007, o objetivo “ampliar a provisão indireta dos serviços de
assistência social” passa a vigorar com a seguinte redação:

“ implantação do Sistema Único de Assistência Social”.
Sala das Comissões, 28 de novembro de 2007.
André Quintão
Justificação: A inclusão da “implantação do Sistema Único de

Assistência Social” como objetivo estratégico para a redução da
pobreza e inclusão produtiva foi aprovada quando da tramitação da
Lei nº 17.007/2007, que trata da atualização do PMDI, razão pela qual
supomos que sua omissão neste projeto de lei trata-se apenas de um
erro técnico.

Com efeito, no Anexo II da referida lei, consta o inciso XVI -
Incidência: Item 4.8 - Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva.

Alteração: O objetivo estratégico "Ampliar a provisão indireta dos
serviços de assistência social" passa a vigorar com a seguinte
redação: "Incentivar a implantação do Sistema Único de Assistência
Social - Suas.";
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EMENDA Nº 364
Nos “Objetivos Estratégicos” da área de resultado “Redução da

pobreza e inclusão produtiva”, integrante do Projeto de Lei nº
1.615/2007, fica incluído o objetivo “erradicação do trabalho infantil”.

Sala das Comissões, 28 de novembro de 2007.
André Quintão
Justificação: A inclusão da “erradicação do trabalho infantil” como

objetivo estratégico para a redução da pobreza e inclusão produtiva foi
aprovada quando da tramitação da Lei nº 17.007, de 2007, que trata
da atualização do PMDI, razão pela qual supomos que sua omissão
neste projeto de lei é apenas um erro técnico.

Com efeito, no Anexo II da referida lei, consta o inciso XVII -
Incidência: Item 4.8 - Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva.

Alteração: Fica acrescentado o seguinte objetivo estratégico:
"Buscar a erradicação do trabalho infantil no Estado.";

EMENDA Nº 365
O art. 6º passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 6º - Os projetos de lei de revisão anual do PPAG 2008-2011

serão encaminhados à Assembléia até 30 de setembro dos anos
2008, 2009 e 2010 e conterão:”

Sala das Comissões, 28 de novembro de 2007.
André Quintão
Justificação: A Lei nº 15.033, de 2004, que estabelece o PPAG para

o quadriênio 2004-2007, previa a revisão anual do PPAG,
encaminhada à Assembléia até o dia 30 de setembro de cada ano.
Esta revisão anual é procedimento já consolidado perante o
Parlamento e perante a sociedade; não obstante, o projeto de lei em
discussão omitiu a anualidade da revisão, motivo pelo qual propomos
sua restauração.

EMENDA Nº 366
Acrescente-se ao art. 6º o seguinte artigo:
“Art. 6º - (...)
§ .... - O projeto de lei de que trata este artigo será discutido em

cada exercício, em audiências públicas a serem realizadas
conjuntamente pelos Poderes Executivo e Legislativo,
preferencialmente de forma regionalizada.
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Sala das Comissões, 28 de novembro de 2007.
André Quintão
Justificação: A Lei nº 15.033, de 2004, que estabelece o PPAG para

o quadriênio 2004-2007, previa o dispositivo acima, cuja inclusão ora
propomos. Consideramos a realização das audiências públicas uma
maneira inequívoca de democratizar a definição das ações do
Governo e de publicizar o planejamento, dando-lhe transparência e
efetiva representatividade das necessidades da população do Estado.

Ademais, as audiências regionalizadas realizadas neste ano para
discussão deste projeto de lei explicitaram o êxito absoluto da
iniciativa, motivo pelo qual consideramos que esta prática deve
adquirir caráter permanente.

EMENDA Nº 367
A finalidade da Ação 1069, integrante do Programa 22 - Governo

Eletrônico, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Programa 22 - Governo Eletrônico.
Ação 1069 - Produção de informações por meio dos recursos de

tecnologia de informação e comunicação.
Finalidade - Estabelecer diretrizes de transparência e participação

nas políticas públicas do governo de Minas, até para tornar o
Orçamento público e sua execução acessíveis à população.

Sala das Comissões, 28 de novembro de 2007.
André Quintão

EMENDA Nº 368
Na Área de resultados “Qualidade Ambiental”, Programa: 045 -

Resíduos Sólidos,
Ação 1072 - “Implantação da coleta seletiva, reaproveitamento e

reciclagem”:.
a) a meta física de 15 Municípios para 2008 fica acrescida de mais

12 Municípios;
b) a meta financeira de R$ 1.250.000,00 para 2008 fica acrescida de

mais R$ 1.000.000,00.
Sala das Comissões, 28 de novembro de 2007.
André Quintão

EMENDA Nº 369
Na Área de resultados “Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva”,
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Programa: 028 - Minas sem Fome, Ação 4152 - Apoio a Agricultura
Familiar,

a) a meta física de 8 Municípios para 2008 fica acrescida de mais 10
Municípios, totalizando 18;

b) a meta financeira de R$ 420.000,00 para 2008 fica acrescida de
mais R$ 500.000,00, totalizando R$ 920.000,00.

Sala das Comissões, 28 de novembro de 2007.
André Quintão

EMENDA Nº 370
Criação da Ação “Ampliação de quadros e serviços e regionalização

da Delegacia de Pessoas Desaparecidas” dentro do Programa 020 -
“Expansão e Modernização do Sistema Prisional”

Finalidade: melhorar, agilizar e descentralizar o atendimento da
Delegacia de Pessoas Desaparecidas, por meio da criação de banco
de dados, da realização de exames de DNA, do aumento de quadros
e da criação de delegacias nas mesorregiões do Estado.

* - A tabela referente ao Produto: Serviço implantado - Unidade de
Medida: Serviço e Metas foi publicada no “Diário do Legislativo” de
4.12.2007.

Sala das Comissões, 28 de novembro de 2007.
André Quintão

EMENDA Nº 371
Na Área de resultados “Vida Saudável”, Programa: 054 - Viva Vida,

criação de uma Ação para implantação e manutenção do Sistema de
Gestão federal/estadual  de  Vigilância  Alimentar e Nutricional -
Sisvan -, concentrando o monitoramento na atenção à gestante e no
crescimento e desenvolvimento das crianças.

Sala das Comissões, 28 de novembro de 2007.
André Quintão
Justificação: Sugerimos a criação de uma Ação dentro do Programa

Viva Vida, para que o Sisvan integre a Lei Orçamentária, garantindo o
acompanhamento e monitoramento do orçamento, e assegurando o
principio constitucional da publicidade.

EMENDA Nº 372
Na Área de resultados “Protagonismo Juvenil”, Programa 033 -

Poupança Jovem- Ação 1051 - Realização das atividades
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complementares, as metas fínanceiras previstas ficam alteradas para:
2009 - R$ 30.000.000,00
2010 - R$ 40.000.000,00
2011 - R$ 50.000.000,00
Sala das Comissões, 28 de novembro de 2007.
André Quintão
Justificação: Na proposta enviada pelo Governo, consta um aumento

de meta física a partir de 2009 e uma diminuição da meta financeira.
Esta emenda visa a corrigir esta distorção e garantir a progressão do
atendimento aos participantes do Poupança Jovem no horário
complementar ao da escola.

EMENDA Nº 373
Na Área de resultados “Qualidade Ambiental”, Programa: 045 -

Resíduos Sólidos, Ação 1068 - “Apoio à implantação de sistemas de
disposição final adequada - Minas Sem Lixões”, alterar:

a) onde se lê: “produto: população urbana atendida com sistemas
adequados de”, leia-se “Município atendido”;

b) onde se lê: “unidade de medida: percentual”, leia-se “unidade de
medida: Município”.

Sala das Comissões, 28 de novembro de 2007.
André Quintão

EMENDA Nº 374
Na Área de resultados “Desenvolvimento do Norte de Minas,

Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce”, Programa: 127 - Infra-Estrutura
Rural, Ação 4465 - Acompanhamento das questões fundiárias,
finalidade: Regularizar e escriturar lotes urbanos e rurais, as metas
físicas e financeiras para os anos de 2008 a 2011 passam a vigorar da
seguinte maneira:

2008 - meta física 10.000 - meta financeira - R$ 7.500.000,00
2009 - meta física 15.000 - meta financeira - R$ 11.250.000,00
2010 - meta física 18.000 - meta financeira - R$ 13.500.000,00
2011 - meta física 20.000 - meta financeira - R$ 15.000.000,00
Sala das Comissões, 28 de novembro de 2007.
André Quintão
Justificação: Segundo o Sistema Nacional de Cadastro Rural do

INCRA, em outubro de 2003, em Minas Gerais, havia, no mínimo,
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108.731 posseiros. Diante disso, as metas físicas e financeiras
propostas pelo projeto são tímidas diante da realidade. Propomos,
ainda, novo cálculo por posseiro assentado, no valor de R$
750.000,00 para cada lote regularizado, segundo dados repassados
pela Secretaria de Estado Extraordinária para Assuntos de Reforma
Agrária - Seara.

EMENDA Nº 375
Criação da Ação “Construção de unidade prisional específica para o

atendimento de detentas e seus filhos durante o período de
amamentação/maternagem. (Programa 020 - Expansão e
Modernização do sistema prisional.)

Finalidade: Garantir o direito da criança de convivência com a mãe e
aleitamento materno.

* -  A tabela referente ao Produto: Unidade Prisional - Unidade de
Medida: Unidade Prisional e Metas foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 4.12.2007.

Sala das Comissões, 28 de novembro de 2007.
André Quintão
Justificação: É urgente a efetivação do Estatuto da Criança e do

Adolescente, por meio da construção planejada de unidade prisional
em condições de acolher crianças recém-nascidas e em fase de
amamentação de forma a superar a violação hoje cometida pelo
Estado de aprisionar em condições insalubres e perigosas essas
crianças filhas das presidiárias.

EMENDA Nº 376
Alteração do objetivo do Programa 019 - Escola em Tempo Integral,

para: aumentar o aprendizado dos alunos por meio da ampliação do
tempo diário de permanência na escola com prioridade para o
atendimento de crianças e jovens em áreas de vulnerabilidade social,
em situação de trabalho explorador e/ou em cumprimento de medida
socioeducativa em meio aberto.

Sala das Comissões, 28 de novembro de 2007.
André Quintão
Justificação: Entre as vulnerabilidades que pretendem ser superadas

por meio do Programa Estruturador 019, encontram-se essas duas
que comprometem o Estado no atingimento dos resultados finalísticos
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da Área Educação de Qualidade. Registra-se que a erradicação do
trabalho infantil é resultado esperado do PMDI.

EMENDA Nº 377
Criação da Ação “Elaboração de diagnóstico e planos estaduais de

atenção aos direitos da criança e do adolescente” no Programa 266 -
Gestão da Política da Criança e do Adolescente

Finalidade: possibilitar que o CEDCA exerça seu papel de
deliberador e controlador da política de atenção aos direitos da
criança e do Adolescente.

* -  A tabela referente a Regiões no Período de 2008 a 2011 foi
publicada no “Diário do Legislativo” de 4.12.2007.

Sala das Comissões, 28 de novembro de 2007.
André Quintão
Justificação: Para cumprir seu papel de elaborar os 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 de um plano de comunicação,
consolidando assim o diagnóstico estadual de atenção aos direitos da
criança e do adolescente, o CEDCA precisa de recursos .

EMENDA Nº 378
  * -  A tabela referente a adequação de finalidade de ação e de
produto/unidade de medida e ampliação de metas do Programa 162 -
Desenvolvimento de Políticas de Direitos Humanos foi publicada no
“Diário do Legislativo” de 4.12.2007.

Sala das Comissões, 28 de novembro de 2007.
Ana Maria Resende - Cecília Ferramenta - Elisa Costa - Gláucia

Brandão - Maria Lúcia Mendonça - Rosângela Reis.
EMENDAS AO PROJETO DE LEI Nº 1.616/2007

EMENDA DE TEXTO: 1 (Sem efeito - teste)
EMENDA DE DESPESA:  2
Autor: Célio Moreira
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Educação
Objeto do Gasto: Atendimento Especializado aos Autistas e
Deficientes Mentais. (despesas de capital)
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Valor: R$500.000,00
Unidade Orçamentária Deduzida: Secretaria de Estado de Governo
Projeto e/ou Atividade Deduzida: Divulgação Governamental (outras
despesas correntes)
EMENDA DE DESPESA: 3
Autor: Célio Moreira
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social
Objeto do Gasto: Promoção dos Direitos dos Autistas e Deficientes
Mentais. (despesas correntes)
Valor: R$100.000,00
Unidade Orçamentária Deduzida: Secretaria de Estado de Governo
Projeto e/ou Atividade Deduzida: Divulgação Governamental (outras
despesas correntes)
EMENDA DE DESPESA: 4
Autor: Ademir Lucas
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
Objeto do Gasto: Construção, Ampliação e/ou Reforma de Estradas
e/ou Logradouros Municipais (despesas correntes)
Valor: R$1.000.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 5
Autor: Bancada do Norte de Minas
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Regional e Política Urbana
Objeto do Gasto: Poço Profundo: Perfuração, Instalação e Distribuição
de Água (despesas de capital)
Valor: R$10.000.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 6
Autor: Bancada do Norte de Minas
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Educação
Objeto do Gasto: Construção Ampliação e Reforma de Prédios
Escolares - Ensino Fundamental (despesas de capital)
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Valor: R$12.000.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 7
Autor: Bancada do Norte de Minas
Unidade Orçamentária Beneficiada: Departamento de Estradas de
Rodagem do Estado de Minas Gerais
Objeto do Gasto: Pavimentação de Rodovias da Rede Estadual -
Estradas dos Três Vales (despesas de capital)
Valor: R$8.000.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 8
Autor: Bancada do Norte de Minas
Unidade Orçamentária Beneficiada: Departamento de Estradas de
Rodagem do Estado de Minas Gerais
Objeto do Gasto: Pavimentação de Rodovias da Rede Estadual -
Estrada de Produção (despesas de capital)
Valor: R$12.000.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 9
Autor: Bancada do Norte de Minas
Unidade Orçamentária Beneficiada: Universidade Estadual de Montes
Claros
Objeto do Gasto: Desenvolvimento de Extensão Universitária da
Unimontes (despesas de capital)
Valor: R$20.000.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 10
Autor: Inácio Franco
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Regional e Política Urbana
Objeto do Gasto: Poço Profundo: Perfuração, Instalação e Distribuição
de Água (despesas correntes)
Valor: R$50.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 11
Autor: Inácio Franco
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes
e da Juventude
Objeto do Gasto: Promoção de Atividades Físicas e Lazer (despesas
correntes)
Valor: R$100.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 12
Autor: Inácio Franco
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social
Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades com
Equipamentos e Manutenção de suas Atividades (despesas correntes)
Valor: R$150.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 13
Autor: Inácio Franco
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Saúde
Objeto do Gasto: Planejamento, Gestão e Finanças (despesas
correntes)
Valor: R$100.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 14
Autor: Inácio Franco
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
Objeto do Gasto: Planejamento, Gestão e Finanças (despesas
correntes)
Valor: R$600.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 15
Autor: Antônio Genaro
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
Objeto do Gasto: Apoio aos Municípios em Obras de Infra-Estrutura
(despesas de capital)
Valor: R$600.000,00
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Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 16
Autor: Antônio Genaro
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do Gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde
(despesas correntes)
Valor: R$200.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 17
Autor: Antônio Genaro
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes
e da Juventude
Objeto do Gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos
e de Atividades Físicas (despesas de capital)
Valor: R$100.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 18
Autor: Antônio Genaro
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes
e da Juventude
Objeto do Gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas
correntes)
Valor: R$100.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 19
Autor: Gustavo Valadares
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
Objeto do Gasto: Apoio aos Municípios em Obras de Infra-Estrutura -
Pavimentação de Acesso ao Município de São Pedro do Suaçuí
(despesas de capital)
Valor: R$800.000,00
Unidade Orçamentária Deduzida: Secretaria de Estado de Governo
Projeto e/ou Atividade Deduzida: Divulgação Governamental (outras
despesas correntes)
EMENDA DE DESPESA: 20
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Autor: Gustavo Valadares
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do Gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde -
Fortalecimento e Melhoria da Qualidade do Hospital São Francisco de
Assis em Belo Horizonte (despesas de capital)
Valor: R$1.500.000,00
Unidade Orçamentária Deduzida: Secretaria de Estado de Governo
Projeto e/ou Atividade Deduzida: Divulgação Governamental (outras
despesas correntes)
EMENDA DE DESPESA: 21
Autor: Gustavo Valadares
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do Gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde -
Fortalecimento e Melhoria da Qualidade do Hospital Imaculada
Conceição em Guanhães (despesas de capital)
Valor: R$1.000.000,00
Unidade Orçamentária Deduzida: Secretaria de Estado de Governo
Projeto e/ou Atividade Deduzida: Divulgação Governamental (outras
despesas correntes)
EMENDA DE DESPESA: 22
Autor: Gustavo Valadares
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do Gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde -
Fortalecimento e Melhoria do Hospital de Itamarandiba (despesas de
capital)
Valor: R$500.000,00
Unidade Orçamentária Deduzida: Secretaria de Estado de Governo
Projeto e/ou Atividade Deduzida: Divulgação Governamental (outras
despesas correntes)
EMENDA DE DESPESA: 23
Autor: Gustavo Valadares
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do Gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde -
Fortalecimento e Melhoria da Qualidade do Hospital Santo Antônio em
Peçanha (despesas de capital)
Valor: R$500.000,00
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Unidade Orçamentária Deduzida: Secretaria de Estado de Governo
Projeto e/ou Atividade Deduzida: Divulgação Governamental (outras
despesas correntes)
EMENDA DE DESPESA: 24
Autor: Gustavo Valadares
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do Gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde -
Fortalecimento e Melhoria da Qualidade do Hospital Santa Maria
Eterna em Santa Maria do Suaçuí (despesas de capital)
Valor: R$500.000,00
Unidade Orçamentária Deduzida: Secretaria de Estado de Governo
Projeto e/ou Atividade Deduzida: Divulgação Governamental (outras
despesas correntes)
EMENDA DE DESPESA: 25
Autor: Sávio Souza Cruz
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
Objeto do Gasto: Apoio aos Municípios em Obras de Infra-Estrutura
(despesas de capital)
Valor: R$ 500.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 26
Autor: Sávio Souza Cruz
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de
capital)
Valor: R$ 500.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 27
Autor: Wander Borges
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social
Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades com
Equipamentos e Manutenção de suas Atividades (despesas de
capital)
Valor: R$ 300.000,00
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Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 28
Autor: Wander Borges
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
Objeto do Gasto: Apoio aos Municípios em Obras de Infra-Estrutura
(despesas de capital)
Valor: R$ 300.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 29
Autor: Wander Borges
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes
e da Juventude
Objeto do Gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos
e de Atividades Físicas (despesas de capital)
Valor: R$ 100.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 30
Autor: Wander Borges
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Saúde
Objeto do Gasto: Auxílio Transporte e Alimentação (despesas de
capital)
Valor: R$ 200.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 31
Autor: Wander Borges
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura
Objeto do Gasto: Estímulo à Produção Cultural (despesas correntes)
Valor: R$ 100.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 32
Autor: João Leite
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
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Objeto do Gasto: Apoio aos Municípios em Obras de Infra-Estrutura -
Construção de Ponte sobre Rio Manhuaçú, no Município de
Manhuaçú (despesas de capital)
Valor: R$ 1.500.000,00
Unidade Orçamentária Deduzida: Secretaria de Estado de Governo
Projeto e/ou Atividade Deduzida: Divulgação Governamental (outras
despesas correntes)
EMENDA DE DESPESA: 33
Autor: João Leite
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Saúde
Objeto do Gasto: Auxílio Transporte e Alimentação (despesas de
capital)
Valor: R$ 200.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 34
Autor: João Leite
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
Objeto do Gasto: Apoio aos Municípios em Obras de Infra-Estrutura
(despesas de capital)
Valor: R$ 330.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 35
Autor: João Leite
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes
e da Juventude
Objeto do Gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos
e de Atividades Físicas (despesas de capital)
Valor: R$ 200.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 36
Autor: João Leite
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes
e da Juventude
Objeto do Gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos
e de Atividades Físicas (despesas correntes)
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Valor: R$ 110.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 37
Autor: João Leite
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Educação
Objeto do Gasto: Melhoria da Infra-Estrutura Física, Mobiliário e
Equipamentos Escolares - Ensino Fundamental (despesas de capital)
Valor: R$ 160.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 38
Autora: Elisa Costa
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Educação
Objeto do Gasto: Implantação do Plano de Aceleração da
Aprendizagem - Regionalização das Metas, Explicitando a
Participação das Regiões do Jequitinhonha, Mucuri, Rio Doce,
Noroeste na Ação e Ampliação da Meta Financeira para Garantir o
Atendimento de Todos os Alunos Destas Regiões que Se Encontram
em Situação de Distorção Idade-Série, Conforme Quadro
Demonstrativo Apresentado Pela Gerência do Projeto Aceleração da
Aprendizagem em Audiência Pública. (despesas correntes)
Valor: R$ 547.560,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 39
Autora: Elisa Costa
Unidade Orçamentária Beneficiada: Instituto de Desenvolvimento do
Norte e Nordeste de Minas Gerais
Objeto do Gasto: Implantação de Núcleos de Excelência Tecnológica
e Vocacional - Inclusão da Região do Rio Doce na Ação (despesas
correntes)
Valor: R$ 242.500,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 40
Autora: Elisa Costa
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Instituto de Desenvolvimento do
Norte e Nordeste de Minas Gerais
Objeto do Gasto: Divulgação dos Produtos Característicos da Região -
Inclusão da Região do Rio Doce na Ação (despesas correntes)
Valor: R$ 50.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 41
Autora: Elisa Costa
Unidade Orçamentária Beneficiada: Instituto de Desenvolvimento do
Norte e Nordeste de Minas Gerais
Objeto do Gasto: Elaboração de um Plano de Incentivos para a
Atração de Investimentos na Região - Elaboração de um Plano de
Incentivos Fiscais para a Região do Rio Doce com a Finalidade de
Indução do Empreendedorismo e Atração de Investimentos.
(despesas correntes)
Valor: R$ 200.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 42
Autora: Elisa Costa
Unidade Orçamentária Beneficiada: Instituto de Desenvolvimento do
Norte e Nordeste de Minas Gerais
Objeto do Gasto: Qualificação Profissional para o Desenvolvimento
das Cadeias Produtivas Priorizadas
Valor: R$ 10.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 43
Autora: Elisa Costa
Unidade Orçamentária Beneficiada: Instituto de Desenvolvimento do
Norte e Nordeste de Minas Gerais
Objeto do Gasto: Implantação do Programa de Distribuição de
Sementes para Incentivo da Cadeia de Biocombustíveis e Alimentar -
Inclusão da Região do Rio Doce no Programa de Distribuição de
Sementes Visando a Integração na Cadeia Produtiva de
Biocombustíveis e Alimentar. (despesas de capital)
Valor: R$ 200.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
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EMENDA DE DESPESA: 44
Autora: Elisa Costa
Unidade Orçamentária Beneficiada: Instituto de Desenvolvimento do
Norte e Nordeste de Minas Gerais
Objeto do Gasto: Implementação da Rede de Elaboração Participativa
de Projetos Comunitários - Inclusão da Região do Rio Doce na Ação
(despesas de capital)
Valor: R$ 150.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 45
Autora: Elisa Costa
Unidade Orçamentária Beneficiada: Instituto de Desenvolvimento do
Norte e Nordeste de Minas Gerais
Objeto do Gasto: Implantação da Responsabilidade Social para as
Empresas da Região (Criação do - Inclusão da Região do Rio Doce na
Ação (despesas correntes)
Valor: R$ 200.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 46
Autora: Elisa Costa
Unidade Orçamentária Beneficiada: Instituto de Desenvolvimento do
Norte e Nordeste de Minas Gerais
Objeto do Gasto: Infra-Estrutura de Apoio Tecnológico de Pesquisa -
Implantação de Unidade da Epamig/Cetec na Região do Rio Doce
Visando o Desenvolvimento da Pesquisa e Difusão de Tecnologia de
Processos Próprios para as Atividades Econômicas Características da
Região. (despesas de capital)
Valor: R$ 1.200.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 47
Autora: Elisa Costa
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Econômico
Objeto do Gasto: Elaboração de Estudos de Modelos de Negócio para
as Cadeias Produtivas - Ampliação da Meta Física de 2 para 3
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Estudos Realizados para as Regiões do Jequitinhonha/Mucuri, Rio
Doce e Norte de Minas. (despesas correntes)
Valor: R$ 137.500,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 48
Autora: Elisa Costa
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Econômico
Objeto do Gasto: Atração de Empresas-Âncoras e de Novos
Investimentos para as Regiões. - Inclusão da Região do Rio Doce na
Ação (despesas correntes)
Valor: R$ 225.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 49
Autora: Elisa Costa
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Econômico
Objeto do Gasto: Desenvolvimento das Cadeias de Fornecedores
para as Empresas-Âncoras Locais. - Inclusão da Região do Rio Doce
no Processo de Desenvolvimento das Cadeias de Fornecedores para
as Empresas-Âncoras Locais. (despesas correntes)
Valor: R$ 250.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 50
Autora: Elisa Costa
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundação Rural Mineira
Objeto do Gasto: Elaboração e Implantação de Projetos de Obras
Hidráulicas e de Irrigação - Inclusão da Região do Rio Doce na Ação.
(despesas correntes)
Valor: R$ 100.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 51
Autora: Elisa Costa
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundação Rural Mineira
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Objeto do Gasto: Controle de Processos Erosivos no Manejo de Sub-
Bacias - Inclusão da Região do Rio Doce na Ação. (despesas de
capital)
Valor: R$ 800.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 52
Autora: Elisa Costa
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundação Rural Mineira
Objeto do Gasto: Acompanhamento das Questões Fundiárias -
Inclusão da Região do Rio Doce e do Jequitinhonha?Mucuri
(despesas de capital)
Valor: R$ 2.000.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 53
Autora: Elisa Costa
Unidade Orçamentária Beneficiada: Instituto de Desenvolvimento do
Norte e Nordeste de Minas Gerais
Objeto do Gasto: Promoção do Artesanato Voltado para a Cadeia
Produtiva - Inclusão da Região do Rio Doce na Ação (despesas
correntes)
Valor: R$ 224.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 54
Autora: Elisa Costa
Unidade Orçamentária Beneficiada: Instituto de Desenvolvimento do
Norte e Nordeste de Minas Gerais
Objeto do Gasto: Implantação de Cozinhas Comunitárias Sertanejas -
Inclusão da Região do Rio Doce na Ação (despesas de capital)
Valor: R$ 75.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 55
Autora: Elisa Costa
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de
Desenvolvimento Rural
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Objeto do Gasto: Apoio Financeiro a Produtores Rurais do Norte de
Minas e Vale do Jequitinhonha. - Inclusão da Região do Rio Doce na
Ação (despesas de capital)
Valor: R$ 314.545,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 56
Autora: Elisa Costa
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Ciência,
Tecnologia e Ensino Superior
Objeto do Gasto: Desenvolvimento da Cadeia de Insumos e Co-
Produtos do Apl de Biocombustíveis - Inclusão da Região do Rio Doce
na Ação (despesas correntes)
Valor: R$ 40.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 57
Autora: Elisa Costa
Unidade Orçamentária Beneficiada: Empresa de Pesquisa
Agropecuária de Minas Gerais
Objeto do Gasto: Transferência de Tecnologias Através de Sementes
Básicas - Inclusão da Região do Rio Doce na Ação (despesas
correntes)
Valor: R$ 119.570,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 58
Autora: Elisa Costa
Unidade Orçamentária Beneficiada: Empresa de Pesquisa
Agropecuária de Minas Gerais
Objeto do Gasto: Transferência de Tecnologia Através de Mudas
Qualificadas - Inclusão da Região do Rio Doce na Ação (despesas
correntes)
Valor: R$ 23.725,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 59
Autora: Elisa Costa
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Ciência,
Tecnologia e Ensino Superior
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Objeto do Gasto: Apoio a Implantação do Centro Federal de Educação
Tecnológica de Governador Valadares - Cefet (Ação Nova) (despesas
de capital)
Valor: R$ 500.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 60
Autora: Elisa Costa
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Ciência,
Tecnologia e Ensino Superior
Objeto do Gasto: Ação Nova: Apoio a Implantação de Extensão
Universitária Pública em Governador Valadares (despesas de capital)
Valor: R$ 2.000.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 61
Autora: Elisa Costa
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Ciência,
Tecnologia e Ensino Superior
Objeto do Gasto: Ação Nova: Bolsa Transporte para Alunos do Pró-
Uni - Potencializar o Acesso ao Ensino Superior para Jovens em Área
de Risco que Conseguiram Vaga do Pró-Uni (despesas correntes)
Valor: R$ 1.000.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 62
Autora: Elisa Costa
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Econômico
Objeto  do Gasto: Desenvolvimento dos Portos Secos de Minas
Gerais - Inclusão da Região do Rio Doce na Ação (despesas
correntes)
Valor: R$ 10.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 63
Autora: Elisa Costa
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Econômico
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Objeto do Gasto: Apoio à Infra-Estrutura e Suporte à Atração de
Investimentos para a Cadeia de Biodiesel - Inclusão da Região do Rio
Doce na Ação (despesas correntes)
Valor: R$ 200.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 64
Autora: Elisa Costa
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Econômico
Objeto do Gasto: Apoio à Infra-Estrutura e Suporte à Atração de
Investimentos para a Cadeia de Etanol - Inclusão da Região do Rio
Doce na Ação (despesas correntes)
Valor: R$ 100.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 65
Autora: Elisa Costa
Unidade Orçamentária Beneficiada: Empresa de Pesquisa
Agropecuária de Minas Gerais
Objeto do Gasto: Formação de Técnicos em Laticínios, Agropecuária
e Cooperativismo - Inclusão da Região do Rio Doce na Ação
(despesas correntes)
Valor: R$ 60.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 66
Autora: Elisa Costa
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Educação
Objeto do Gasto: Atendimento a Escola Família Agrícola - Apoio a
Escola Família Agrícola da Região do Rio Doce (despesas correntes)
Valor: R$ 200.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 67
Autora: Elisa Costa
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundação Rural Mineira
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Objeto do Gasto: Implantação de Projetos de Recuperação e
Readequação de Estradas Vicinais com Enfoque Ambiental - Inclusão
da Região do Rio Doce na Ação (despesas de capital)
Valor: R$ 2.000.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 68
Autora: Elisa Costa
Unidade Orçamentária Beneficiada: Instituto Mineiro de Gestão das
Águas
Objeto do Gasto: Cadastramento de Usos e Usuários de Recursos
Hídricos - Cadastramento de Usos e Usuários de Recursos Hídricos
da Bacia do Rio Doce (despesas correntes)
Valor: R$ 300.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 69
Autora: Elisa Costa
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social
Objeto do Gasto: Implantação da Política Estadual de Fomento à
Economia Popular Solidária - Inclusão da Região do Rio Doce na
Ação (despesas correntes)
Valor: R$ 430.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 70
Autora: Elisa Costa
Unidade Orçamentária Beneficiada: Instituto de Terras do Estado de
Minas Gerais
Objeto do Gasto: Regularização Fundiária - Inclusão da Região do Rio
Doce na Ação (despesas correntes)
Valor: R$ 137.714,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 71
Autora: Elisa Costa
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Turismo
Objeto do Gasto: Desenvolvimento Regional - Inclusão da Região do
Rio Doce na Ação (despesas correntes)
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Valor: R$ 290.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 72
Autora: Elisa Costa
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Turismo
Objeto do Gasto: Elaboração de Plano Estratégico do Destino
Turístico do Vale do Rio Doce (despesas correntes)
Valor: R$ 250.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 73
Autora: Elisa Costa
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Regional e Política Urbana
Objeto do Gasto: Fortalecimento das Associações Microrregionais
(despesas de capital)
Valor: R$ 1.420.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 74
Autora: Elisa Costa
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Regional e Política Urbana
Objeto do Gasto: Fortalecimento das Associações Microrregionais -
Implantação de um Escritório de Apoio Técnico aos Município em
Cada Uma das Regiões do Estado para Atuar Conjuntamente com as
Associações Microrregionais. (despesas correntes)
Valor: R$ 2.000.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 75
Autor: Rômulo Veneroso
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes
e da Juventude
Objeto do Gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos
e de Atividades Físicas (despesas de capital)
Valor: R$ 200.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 76
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Autor: Rômulo Veneroso
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social
Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades com
Equipamentos e Manutenção de suas Atividades (despesas correntes)
Valor: R$ 40.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 77
Autor: Rômulo Veneroso
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
Objeto do Gasto: Apoio aos Municípios em Obras de Infra-Estrutura
(despesas de capital)
Valor: R$ 630.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 78
Autor: Rômulo Veneroso
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes
e da Juventude
Objeto do Gasto: Minas Pela Vida - Municipalização das Ações
Antidrogas (despesas correntes)
Valor: R$ 30.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 79
Autor: Rômulo Veneroso
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas
correntes)
Valor: R$ 50.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 80
Autor: Rômulo Veneroso
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes
e da Juventude
Objeto do Gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas
correntes)
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Valor: R$ 50.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 81
Autor: Chico Uejo
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
Objeto do Gasto: Apoio aos Municípios em Obras de Infra-Estrutura
(despesas de capital)
Valor: R$ 400.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 82
Autor: Chico Uejo
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do Gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde
(despesas de capital)
Valor: R$ 150.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 83
Autor: Chico Uejo
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes
e da Juventude
Objeto do Gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas
correntes)
Valor: R$ 100.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 84
Autor: Chico Uejo
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Regional e Política Urbana
Objeto do Gasto: Poço Profundo: Perfuração, Instalação e Distribuição
de Água (despesas de capital)
Valor: R$ 50.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 85
Autor: Chico Uejo
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Regional e Política Urbana
Objeto do Gasto: Implantação de Sistemas de Disposição Final
Adequada - Sedru (despesas de capital)
Valor: R$ 50.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 86
Autor: Chico Uejo
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Educação
Objeto do Gasto: Melhoria da Infra-Estrutura Física, Mobiliário e
Equipamentos Escolares - Ensino Médio (despesas de capital)
Valor: R$ 250.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 87
Autor: Durval Ângelo
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
Objeto do Gasto: Apoio aos Municípios em Obras de Infra-Estrutura
(despesas de capital)
Valor: R$ 1.000.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 88
Autor: Paulo Guedes
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
Objeto do Gasto: Apoio aos Municípios em Obras de Infra-Estrutura
(despesas correntes)
Valor: R$ 300.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 89
Autora: Ana Maria Resende
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do Gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde
(despesas de capital)
Valor: R$ 75.000,00
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Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 90
Autora: Ana Maria Resende
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
Objeto do Gasto: Apoio aos Municípios em Obras de Infra-Estrutura
(despesas de capital)
Valor: R$ 500.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 91
Autora: Ana Maria Resende
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de
capital)
Valor: R$ 350.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 92
Autora: Ana Maria Resende
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes
e da Juventude
Objeto do Gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas
correntes)
Valor: R$ 75.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 93
Autor: Paulo Guedes
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas
correntes)
Valor: R$ 200.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 94
Autor: Paulo Guedes
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Ciência,
Tecnologia e Ensino Superior
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Objeto do Gasto: Implantação de Novas Unidades (Telecentros) da
Rede de Formação Profissional (despesas correntes)
Valor: R$ 100.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 95
Autor: Paulo Guedes
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura
Objeto do Gasto: Estímulo à Produção Cultural (despesas correntes)
Valor: R$ 100.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 96
Autor: Paulo Guedes
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social
Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades com
Equipamentos e Manutenção de suas Atividades (despesas correntes)
Valor: R$ 300.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 97
Autor: Ivair Nogueira
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
Objeto do Gasto: Apoio aos Municípios em Obras de Infra-Estrutura
(despesas de capital)
Valor: R$ 600.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 98
Autor: Ivair Nogueira
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social
Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades com
Equipamentos e Manutenção de suas Atividades (despesas de
capital)
Valor: R$ 160.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 99
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Autor: Ivair Nogueira
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do Gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde
(despesas de capital)
Valor: R$ 120.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 100
Autor: Ivair Nogueira
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de
capital)
Valor: R$ 100.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 101
Autor: Ivair Nogueira
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes
e da Juventude
Objeto do Gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas
correntes)
Valor: R$ 20.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 102
Autor: Ivair Nogueira
Unidade Orçamentária Beneficiada: Tribunal de Justiça do Estado de
Minas Gerais
Objeto do Gasto: Construção, Reforma, Ampliação, Recuperação e
Conservação de Unidades Prediais do Tribunal de Justiça -
Construção do Prédio do Forum no Município de Betim (despesas de
capital)
Valor: R$ 1.500.000,00
Unidade Orçamentária Deduzida: Tribunal de Justiça do Estado de
Minas Gerais
Projeto e/ou Atividade Deduzida: Construção, Reforma, Ampliação,
Recuperação e Conservação de Unidades Prediais do Tribunal de
Justiça (investimentos)
EMENDA DE DESPESA: 103
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Autor: Walter Tosta
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
Objeto do Gasto: Apoio aos Municípios em Obras de Infra-Estrutura
(despesas de capital)
Valor: R$ 450.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 104
Autor: Walter Tosta
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes
e da Juventude
Objeto do Gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos
e de Atividades Físicas (despesas de capital)
Valor: R$ 40.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 105
Autor: Walter Tosta
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes
e da Juventude
Objeto do Gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas
correntes)
Valor: R$ 70.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 106
Autor: Walter Tosta
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social
Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades com
Equipamentos e Manutenção de suas Atividades (despesas de
capital)
Valor: R$ 410.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 107
Autor: Walter Tosta
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social
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Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades com
Equipamentos e Manutenção de suas Atividades (despesas correntes)
Valor: R$ 30.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 108
Autor: Gilberto Abramo
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
Objeto do Gasto: Apoio aos Municípios em Obras de Infra-Estrutura
(despesas de capital)
Valor: R$ 700.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 109
Autor: Gilberto Abramo
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas
correntes)
Valor: R$ 200.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 110
Autor: Gilberto Abramo
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes
e da Juventude
Objeto do Gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas
correntes)
Valor: R$ 100.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 111
Autor: Zezé Perrella
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
Objeto do Gasto: Apoio aos Municípios em Obras de Infra-Estrutura
(despesas de capital)
Valor: R$ 370.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 112
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Autor: Zezé Perrella
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de
capital)
Valor: R$ 220.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 113
Autor: Zezé Perrella
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes
e da Juventude
Objeto do Gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos
e de Atividades Físicas (despesas de capital)
Valor: R$ 240.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 114
Autor: Zezé Perrella
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do Gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde
(despesas de capital)
Valor: R$ 150.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 115
Autor: Zezé Perrella
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes
e da Juventude
Objeto do Gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas
correntes)
Valor: R$ 20.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 116
Autor: Paulo Guedes
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
Objeto do Gasto: Ampliação e Construção de Aeroportos - o Governo
do Estado Garantirá Recursos Destinados à Construção, Reforma e
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Adequação dos Aeroportos das Cidades Pólo no Norte e Nordeste de
Minas Gerais. (despesas correntes)
Valor: R$ 500.000,00
Unidade Orçamentária Deduzida: Secretaria de Estado de
Planejamento e Gestão
Projeto e/ou Atividade Deduzida: Planejamento, Gestão e Finanças
(outras despesas correntes)
EMENDA DE DESPESA: 117
Autor: Eros Biondini
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social
Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades com
Equipamentos e Manutenção de suas Atividades (despesas correntes)
Valor: R$ 100.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 118
Autor: Eros Biondini
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes
e da Juventude
Objeto do Gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos
e de Atividades Físicas (despesas de capital)
Valor: R$ 200.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 119
Autor: Eros Biondini
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Educação
Objeto do Gasto: Construção Ampliação e Reforma de Prédios
Escolares - Ensino Fundamental (despesas de capital)
Valor: R$ 100.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 120
Autor: Eros Biondini
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do Gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde
(despesas de capital)
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Valor: R$ 100.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 121
Autor: Eros Biondini
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
Objeto do Gasto: Apoio aos Municípios em Obras de Infra-Estrutura
(despesas de capital)
Valor: R$ 200.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 122
Autor: Eros Biondini
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social
Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades com
Equipamentos e Manutenção de suas Atividades (despesas de
capital)
Valor: R$ 200.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 123
Autor: Eros Biondini
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do Gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde
(despesas correntes)
Valor: R$ 100.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 124
Autor: Eros Biondini
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes
e da Juventude
Objeto do Gasto: Fomento às Organizações Não Governamentais na
Área de Reinserção Social do Usuário de Álcool e Outras Drogas
(despesas de capital)
Valor: R$ 5.000.000,00
Unidade Orçamentária Deduzida: Secretaria de Estado de Governo
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Projeto e/ou Atividade Deduzida: Divulgação Governamental (outras
despesas correntes)
EMENDA DE DESPESA: 125
Autor: Paulo Guedes
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Saúde
Objeto do Gasto: Planejamento, Gestão e Finanças - o Governo do
Estado Garantirá Recursos Destinados a Ampliação do Programa de
Fortalecimento e Melhoria da Qualidade dos Hospitais do Sus/Mg -
Pro-Hosp, para Incluir Entre os Seus Beneficiários os Hospitais
Localizados nos Municípios da Região do Norte de Minas.- (despesas
correntes)
Valor: R$ 10.000.000,00
Unidade Orçamentária Deduzida: Secretaria de Estado de Governo
Projeto e/ou Atividade Deduzida: Divulgação Governamental (outras
despesas correntes)
EMENDA DE DESPESA: 126
Autora: Maria Lúcia Mendonça
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
Objeto do Gasto: Apoio aos Municípios em Obras de Infra-Estrutura
(despesas de capital)
Valor: R$ 450.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 127
Autora: Maria Lúcia Mendonça
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de
capital)
Valor: R$ 170.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 128
Autora: Maria Lúcia Mendonça
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do Gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde
(despesas de capital)
Valor: R$ 60.000,00
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Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 129
Autora: Maria Lúcia Mendonça
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social
Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades com
Equipamentos e Manutenção de suas Atividades (despesas correntes)
Valor: R$ 50.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 130
Autora: Maria Lúcia Mendonça
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social
Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades com
Equipamentos e Manutenção de suas Atividades (despesas de
capital)
Valor: R$ 200.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 131
Autora: Maria Lúcia Mendonça
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes
e da Juventude
Objeto do Gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas
correntes)
Valor: R$ 50.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 132
Autora: Maria Lúcia Mendonça
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do Gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde
(despesas correntes)
Valor: R$ 20.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 133
Autor: Weliton Prado



192

Unidade Orçamentária Beneficiada: Tribunal de Justiça do Estado de
Minas Gerais
Objeto do Gasto: Construção do Fórum da Comarca de Uberlândia
(despesas de capital)
Valor: R$ 2.000.000,00
Unidade Orçamentária Deduzida: Secretaria de Estado de Governo
Projeto e/ou Atividade Deduzida: Divulgação Governamental (outras
despesas correntes)
EMENDA DE DESPESA: 134
Autor: Weliton Prado
Unidade Orçamentária Beneficiada: Universidade Estadual de Montes
Claros
Objeto do Gasto: Concessão de Bolsas-Permanência a Alunos
Carentes dos Campi da Unimontes. (despesas correntes)
Valor: R$ 750.000,00
Unidade Orçamentária Deduzida: Secretaria de Estado de Governo
Projeto e/ou Atividade Deduzida: Divulgação Governamental (outras
despesas correntes)
EMENDA DE DESPESA: 135
Autor: Weliton Prado
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Ciência,
Tecnologia e Ensino Superior
Objeto do Gasto: Implantação do Parque Tecnológico de Uberlândia.
(despesas de capital)
Valor: R$ 1.000.000,00
Unidade Orçamentária Deduzida: Secretaria de Estado de Governo
Projeto e/ou Atividade Deduzida: Divulgação Governamental (outras
despesas correntes)
EMENDA DE DESPESA: 136
Autor: Weliton Prado
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Educação
Objeto do Gasto: Concessão de Transporte Escolar Intermunicipal
para Alunos Carentes com Desconto de 50% do Valor da Tarifa
Vigente. (despesas correntes)
Valor: R$ 30.000.000,00
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Unidade Orçamentária Deduzida: Secretaria de Estado de Governo
Projeto e/ou Atividade Deduzida: Divulgação Governamental (outras
despesas correntes)
EMENDA DE DESPESA: 137
Autor: Weliton Prado
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do Gasto: Fortalecimento e Melhoria da Qualidade dos
Hospitais do Sistema Único de Saúde - Pro-Hosp - Ampliação do
Serviço de Hemodiálise, com Aquisição de Equipamentos, para o
Hospital da Baleia, com Sede no Município de Belo Horizonte.
(despesas de capital)
Valor: R$ 100.000,00
Unidade Orçamentária Deduzida: Secretaria de Estado de Governo
Projeto e/ou Atividade Deduzida: Divulgação Governamental (outras
despesas correntes)
EMENDA DE DESPESA: 138
Autor: Weliton Prado
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do Gasto: Fortalecimento e Melhoria da Qualidade dos
Hospitais do Sistema Único de Saúde - Pro-Hosp - Fortalecimento e
Melhoria da Qualidade do Hospital de Cataguases, com Sede no
Município de Cataguases. (despesas de capital)
Valor: R$ 100.000,00
Unidade Orçamentária Deduzida: Secretaria de Estado de Governo
Projeto e/ou Atividade Deduzida: Divulgação Governamental (outras
despesas correntes)
EMENDA DE DESPESA: 139
Autor: Weliton Prado
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do Gasto: Fortalecimento da Rede Municipal de Saúde -
Construção de Hospital Regional no Município de São João Del Rei
(despesas de capital)
Valor: R$ 1.000.000,00
Unidade Orçamentária Deduzida: Secretaria de Estado de Governo
Projeto e/ou Atividade Deduzida: Divulgação Governamental (outras
despesas correntes)
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EMENDA DE DESPESA: 140
Autor: Weliton Prado
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura
Objeto do Gasto: Recuperação e Modernização das Unidades
Finalísticas - Reforma da Casa de Cultura Dr. Mildo Rugani, no
Município de Rio Manso. (despesas de capital)
Valor: R$ 100.000,00
Unidade Orçamentária Deduzida: Secretaria de Estado de Governo
Projeto e/ou Atividade Deduzida: Divulgação Governamental (outras
despesas correntes)
EMENDA DE DESPESA: 141
Autor: Weliton Prado
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura
Objeto  do Gasto: Gestão de Acervo Pela Superintendência de
Museus - Conservação e Restauração do Acervo Artístico e Sacro do
Museu Histórico de Pitangui, no Município de Pitangui. (despesas de
capital)
Valor: R$ 204.237,00
Unidade Orçamentária Deduzida: Secretaria de Estado de Governo
Projeto e/ou Atividade Deduzida: Divulgação Governamental (outras
despesas correntes)
EMENDA DE DESPESA: 142
Autor: Weliton Prado
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Turismo
Objeto do Gasto: Desenvolvimento e Promoção dos Demais Destinos
Turísticos Estratégicos (Melhoria das Estâncias Hidrominerais e
Termais, Serras Mineiras) - Construção do Portal Linear Ecológico de
Pitangui (despesas de capital)
Valor: R$ 325.800,00
Unidade Orçamentária Deduzida: Secretaria de Estado de Governo
Projeto e/ou Atividade Deduzida: Divulgação Governamental (outras
despesas correntes)
EMENDA DE DESPESA: 143
Autor: Weliton Prado
Unidade Orçamentária Beneficiada: Defensoria Pública do Estado de
Minas Gerais
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Objeto do Gasto: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais -
Adequar a Previsão Orçamentária de 2008 ao Projeto de Lei N°
1.628/2007, que Aumentou a Remuneração dos Defensores Públicos,
Tendo Impacto Financeiro Estimado de R$ 23.000.000,00 por
Exercício Financeiro Enquanto a Proposta Orçamentária de 2008
Prevê Acréscimo de Apenas R$ 2.086.696,00. (despesas correntes)
Valor: R$ 23.000.000,00
Unidade Orçamentária Deduzida: Secretaria de Estado de Governo
Projeto e/ou Atividade Deduzida: Divulgação Governamental (outras
despesas correntes)
EMENDA DE DESPESA: 144
Autor: Weliton Prado
Unidade Orçamentária Beneficiada: Polícia Civil do Estado de Minas
Gerais
Objeto do Gasto: Identificação Civil de Estudantes por Meio da
Emissão de Carteiras de Identidade em Escolas da Rede Pública
Estadual de Ensino e Municipais Conveniadas. (despesas de capital)
Valor: R$ 60.000,00
Unidade Orçamentária Deduzida: Secretaria de Estado de Governo
Projeto e/ou Atividade Deduzida: Divulgação Governamental (outras
despesas correntes)
EMENDA DE DESPESA: 145
Autor: Weliton Prado
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Educação
Objeto do Gasto: Melhoria da Infra-Estrutura Física, Mobiliário e
Equipamentos Escolares - Ensino Fundamental - Aquisição de
Mobiliário e Equipamentos para a Escola Estadual Gregoriano
Canedo, Localizada no Município de Monte Carmelo. (despesas de
capital)
Valor: R$ 20.000,00
Unidade Orçamentária Deduzida: Secretaria de Estado de Governo
Projeto e/ou Atividade Deduzida: Divulgação Governamental (outras
despesas correntes)
EMENDA DE DESPESA: 146
Autor: Weliton Prado
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Educação
Objeto do Gasto: Melhoria da Infra-Estrutura Física, Mobiliário e
Equipamentos Escolares - Ensino Fundamental - Aquisição de
Microcomputadores e Mobiliário para o Cesec Ordalina Vieira Roriz da
Costa, Localizado no Município de Patos de Minas. (despesas de
capital)
Valor: R$ 50.000,00
Unidade Orçamentária Deduzida: Secretaria de Estado de Governo
Projeto e/ou Atividade Deduzida: Divulgação Governamental (outras
despesas correntes)
EMENDA DE DESPESA: 147
Autor: Weliton Prado
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Educação
Objeto do Gasto: Melhoria da Infra-Estrutura Física, Mobiliário e
Equipamentos Escolares - Ensino Fundamental - Aquisição de
Mobiliário e Equipamentos para a Escola Estadual Inácio Murta,
Localizada no Município de Novo Cruzeiro. (despesas de capital)
Valor: R$ 20.000,00
Unidade Orçamentária Deduzida: Secretaria de Estado de Governo
Projeto e/ou Atividade Deduzida: Divulgação Governamental (outras
despesas correntes)
EMENDA DE DESPESA: 148
Autor: Weliton Prado
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Educação
Objeto do Gasto: Melhoria da Infra-Estrutura Física, Mobiliário e
Equipamentos Escolares - Ensino Fundamental - Aquisição de
Mobiliário e Equipamentos de Informática para o Cesec Augusta
Raquel da Silveira, no Município de Lagamar. (despesas de capital)
Valor: R$ 50.000,00
Unidade Orçamentária Deduzida: Secretaria de Estado de Governo
Projeto e/ou Atividade Deduzida: Divulgação Governamental (outras
despesas correntes)
EMENDA DE DESPESA: 149



197

Autor: Weliton Prado
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Educação
Objeto do Gasto: Melhoria da Infra-Estrutura Física, Mobiliário e
Equipamentos Escolares - Ensino Fundamental - Aquisição de
Mobiliário e Equipamentos para a Escola Estadual Cel. Gabriel
Capistrano, no Município de São Sebastião da Bela Vista. (despesas
de capital)
Valor: R$ 20.000,00
Unidade Orçamentária Deduzida: Secretaria de Estado de Governo
Projeto e/ou Atividade Deduzida: Divulgação Governamental (outras
despesas correntes)
EMENDA DE DESPESA: 150
Autor: Weliton Prado
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Educação
Objeto do Gasto: Construção Ampliação e Reforma de Prédios
Escolares - Ensino Fundamental - Reforma e Ampliação da Escola
Estadual Artur Bernardes, Localizada no Município de Araguari.
(despesas de capital)
Valor: R$ 20.000,00
Unidade Orçamentária Deduzida: Secretaria de Estado de Governo
Projeto e/ou Atividade Deduzida: Divulgação Governamental (outras
despesas correntes)
EMENDA DE DESPESA: 151
Autor: Weliton Prado
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes
e da Juventude
Objeto do Gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos
e de Atividades Físicas - Construção de Campo de Futebol no
Povoado de Bernardes, no Município de Rio Manso. (despesas de
capital)
Valor: R$ 100.000,00
Unidade Orçamentária Deduzida: Secretaria de Estado de Governo
Projeto e/ou Atividade Deduzida: Divulgação Governamental (outras
despesas correntes)
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EMENDA DE DESPESA: 152
Autor: Weliton Prado
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes
e da Juventude
Objeto do Gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos
e de Atividades Físicas - Construção de Alambrado e Iluminação do
Campo de Futebol do Bairro Nossa Senhora de Fátima. (despesas de
capital)
Valor: R$ 50.000,00
Unidade Orçamentária Deduzida: Secretaria de Estado de Governo
Projeto e/ou Atividade Deduzida: Divulgação Governamental (outras
despesas correntes)
EMENDA DE DESPESA: 153
Autor: Weliton Prado
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes
e da Juventude
Objeto do Gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos
e de Atividades Físicas - Reforma da Quadra Poliesportiva no Bairro
Solidariedade, no Município de Teófilo Otoni. (despesas de capital)
Valor: R$ 25.565,00
Unidade Orçamentária Deduzida: Secretaria de Estado de Governo
Projeto e/ou Atividade Deduzida: Divulgação Governamental (outras
despesas correntes)
EMENDA DE DESPESA: 154
Autor: Weliton Prado
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
Objeto do Gasto:  Investimentos  Especiais em Municípios
Estratégicos - Pavimentação e Calçamento Poliédrico de Vias dos
Bairros Brasília, Maria Eugênia, Fátima, Novo Horizonte e Vieno, no
Município de Araguari. (despesas de capital)
Valor: R$ 1.000.000,00
Unidade Orçamentária Deduzida: Secretaria de Estado de Governo
Projeto e/ou Atividade Deduzida: Divulgação Governamental (outras
despesas correntes)
EMENDA DE DESPESA: 155
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Autor: Weliton Prado
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
Objeto do Gasto: Construção, Ampliação e/ou Reforma de Estradas
e/ou Logradouros Municipais - Construção de Estrada Interligando o
Município de Varginha à Rodovia Fernão Dias, Passando Pelo
Município de Carmo da Cachoeira. (despesas de capital)
Valor: R$ 2.000.000,00
Unidade Orçamentária Deduzida: Secretaria de Estado de Governo
Projeto e/ou Atividade Deduzida: Divulgação Governamental (outras
despesas correntes)
EMENDA DE DESPESA: 156
Autor: Weliton Prado
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
Objeto do Gasto: Investimentos Especiais  em  Municípios
Estratégicos - Calçamento Poliédrico da Rua Salvador, no Bairro Bela
Vista, no Município de Virgem da Lapa. (despesas de capital)
Valor: R$ 50.000,00
Unidade Orçamentária Deduzida: Secretaria de Estado de Governo
Projeto e/ou Atividade Deduzida: Divulgação Governamental (outras
despesas correntes)
EMENDA DE DESPESA: 157
Autor: Getúlio Neiva
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
Objeto do Gasto: Apoio aos Municípios em Obras de Infra-Estrutura
(despesas de capital)
Valor: R$ 700.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 158
Autor: Getúlio Neiva
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes
e da Juventude
Objeto do Gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas
correntes)
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Valor: R$ 100.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 159
Autor: Getúlio Neiva
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social
Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades com
Equipamentos e Manutenção de suas Atividades (despesas de
capital)
Valor: R$ 100.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 160
Autor: Getúlio Neiva
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social
Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades com
Equipamentos e Manutenção de suas Atividades (despesas correntes)
Valor: R$ 100.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 161
Autor: Delvito Alves
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
Objeto do Gasto: Construção e/ou Melhoramento de Obras de Arte
Especiais (despesas de capital)
Valor: R$ 50.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 162
Autor: Delvito Alves
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do Gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde
(despesas de capital)
Valor: R$ 185.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 163
Autor: Delvito Alves
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social
Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades com
Equipamentos e Manutenção de suas Atividades (despesas de
capital)
Valor: R$ 85.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 164
Autor: Delvito Alves
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Regional e Política Urbana
Objeto do Gasto: Poço Profundo: Perfuração, Instalação e Distribuição
de Água (despesas de capital)
Valor: R$ 100.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 165
Autor: Delvito Alves
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de
capital)
Valor: R$ 100.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 166
Autor: Delvito Alves
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes
e da Juventude
Objeto do Gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas
correntes)
Valor: R$ 130.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 167
Autor: Delvito Alves
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
Objeto do Gasto: Apoio aos Municípios em Obras de Infra-Estrutura
(despesas de capital)
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Valor: R$ 350.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 168
Autor: Paulo Cesar
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes
e da Juventude
Objeto do Gasto: Promoção de Atividades Físicas e Lazer (despesas
correntes)
Valor: R$ 60.000,00
Unidade Orçamentária Deduzida: Secretaria de Estado de Esportes e
da Juventude
Projeto e/ou Atividade Deduzida: Criação e Consolidação de Pólos de
Desenvolvimento do Esporte (outras despesas correntes)
EMENDA DE DESPESA: 169
Autor: Paulo Cesar
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
Objeto do Gasto: Apoio aos Municípios em Obras de Infra-Estrutura
(despesas correntes)
Valor: R$ 800.000,00
Unidade Orçamentária Deduzida: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
Projeto e/ou Atividade Deduzida: Investimentos Especiais em
Municípios Estratégicos (investimentos)
EMENDA DE DESPESA: 170
Autor: Paulo Cesar
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas
correntes)
Valor: R$ 140.000,00
Unidade Orçamentária Deduzida: Secretaria de Estado de Governo
Projeto e/ou Atividade Deduzida: Apoio ao Desenvolvimento Municipal
(outras despesas correntes)
EMENDA DE DESPESA: 171
Autor: Weliton Prado
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
Objeto do Gasto: Construção de Novas Unidades do Sistema Prisional
(Setop) - Construção de Cadeia Pública no Município de Águas
Formosas. (despesas de capital)
Valor: R$ 2.000.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 172
Autor: Weliton Prado
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Regional e Política Urbana
Objeto do Gasto: Estudos e Implantação de Sistemas de Esgotamento
Sanitário - Obra de Tratamento de Esgoto no Município de Além
Paraíba. (despesas de capital)
Valor: R$ 14.000.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 173
Autor: Weliton Prado
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundação Estadual do Meio
Ambiente
Objeto do Gasto: Apoio a Implantação de Sistemas de Disposição
Final Adequada - Minas Sem Lixões - Construção de Aterro Sanitário
no Município de Guaranésia para Atendimento Conjunto dos
Municípios de Cabo Verde, Muzambinho, Arceburgo, São Pedro da
União e Monte Belo. (despesas de capital)
Valor: R$ 1.000.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 174
Autor: Weliton Prado
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
Objeto do Gasto: Investimentos  Especiais  em Municípios
Estratégicos - Construção de um Centro Cultural com Auditório, Palco,
Biblioteca e Espaço para Artesanato e Formação Profissional no
Município de Augusto de Lima. (despesas de capital)
Valor: R$ 750.000,00
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Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 175
Autor: Weliton Prado
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
Objeto do Gasto: Investimentos  Especiais  em Municípios
Estratégicos - Pavimentação das Ruas do Bairro João Bedeschi no
Município de Barroso. (despesas de capital)
Valor: R$ 400.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 176
Autor: Weliton Prado
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
Objeto do Gasto: Investimentos  Especiais  em Municípios
Estratégicos - Construção de Prédio para Sede do Poder Executivo
Municipal de Brazópolis. (despesas de capital)
Valor: R$ 1.000.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 177
Autor: Weliton Prado
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Educação
Objeto do Gasto: Atendimento aos Municípios - Construção de um
Prédio para Escola de Ensino Fundamental no Município Bueno
Brandão. (despesas de capital)
Valor: R$ 487.424,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 178
Autor: Weliton Prado
Unidade Orçamentária Beneficiada: Departamento de Estradas de
Rodagem do Estado de Minas Gerais
Objeto do Gasto: Recuperação de Rodovias - Recuperação de Trecho
da Rodovia Mg-173 no Município de Cachoeira de Minas. (despesas
de capital)
Valor: R$ 1.000.000,00
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Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 179
Autor: Weliton Prado
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
Objeto do Gasto: Investimentos  Especiais  em Municípios
Estratégicos - Pavimentação da Estrada Entre a Sede do Município de
Camanducaia, o Distrito de São Mateus e a Divisa com Município de
Gonçalves. (despesas de capital)
Valor: R$ 1.000.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 180
Autor: Weliton Prado
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundação Estadual do Meio
Ambiente
Objeto do Gasto: Implantação da Coleta Seletiva, Reaproveitamento e
Reciclagem - Construção de Usina de Reciclagem e Lixo no Município
de Campina Verde. (despesas de capital)
Valor: R$ 500.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 181
Autor: Weliton Prado
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Regional e Política Urbana
Objeto do Gasto: Estudos e Implantação de Sistemas de Esgotamento
Sanitário - Construção de Estação de Tratamento de Esgoto (Ete) no
Município de Carvalhópolis. (despesas de capital)
Valor: R$ 500.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 182
Autor: Weliton Prado
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Habitação
Objeto do Gasto: Programa Lares Habitação Popular - Construção de
Conjunto de Habitação de Interesse Social no Município de Casa
Grande. (despesas de capital)
Valor: R$ 1.300.000,00
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Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 183
Autor: Weliton Prado
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Regional e Política Urbana
Objeto do Gasto: Estudos e Implantação de Sistemas de Esgotamento
Sanitário - Construção de Estação de Tratamento de Esgoto (Ete) no
Município de Conquista. (despesas de capital)
Valor: R$ 500.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 184
Autor: Weliton Prado
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
Objeto do Gasto: Investimentos Especiais  em  Municípios
Estratégicos - Obras de Construção de Pontes, Retificação de
Estradas Rurais e Colocação de Mata-Burros do Município de
Conceição do Mato Dentro. (despesas de capital)
Valor: R$ 1.000.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 185
Autor: Weliton Prado
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
Objeto do Gasto: Investimentos  Especiais  em Municípios
Estratégicos - Obras de Infra-Estrutura no Bairro Chácara das Rosas
(Galerias Pluviais e Meio-Fios) do Município de Conceição do Rio
Verde. (despesas de capital)
Valor: R$ 350.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 186
Autor: Weliton Prado
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
Objeto do Gasto: Construção, Ampliação e/ou Reforma de Estradas
e/ou Logradouros Municipais - Pavimentação da Estrada Municipal do
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Município de Consolação Até a Br-381, na Altura do Município de
Cambuí. (despesas de capital)
Valor: R$ 1.000.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 187
Autor: Weliton Prado
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
Objeto  do  Gasto: Investimentos Especiais em Municípios
Estratégicos - Pavimentação e Calçamento Poliédrico de Vias do
Bairro Vila Palmeiras no Município de Coronel Murta. (despesas de
capital)
Valor: R$ 316.694,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 188
Autor: Weliton Prado
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
Objeto do Gasto:  Investimentos  Especiais em Municípios
Estratégicos - Abertura, Melhoria e Pavimentação de Ruas e Avenidas
do Município de Córrego Fundo. (despesas de capital)
Valor: R$ 500.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 189
Autor: Weliton Prado
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
Objeto do Gasto: Investimentos  Especiais  em Municípios
Estratégicos - Obra de Ampliação do Prédio da Sede da Prefeitura do
Município de Dona Euzébia. (despesas de capital)
Valor: R$ 140.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 190
Autor: Weliton Prado
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Educação
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Objeto do Gasto: Atendimento aos Municípios - Construção de um
Prédio para a Escola Municipal de Dom Oscar de Oliveira no
Município Entre Rios de Minas. (despesas de capital)
Valor: R$ 1.500.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 191
Autor: Weliton Prado
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
Objeto do Gasto: Ampliação e Construção de Aeroportos - Construção
do Aeroporto Regional no Município de Formiga. (despesas de capital)
Valor: R$ 500.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 192
Autor: Weliton Prado
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
Objeto do Gasto: Investimentos  Especiais  em Municípios
Estratégicos - Obras de Contenção de Cheias no Córrego Sucuriú no
Município de Francisco Badaró. (despesas de capital)
Valor: R$ 500.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 193
Autor: Weliton Prado
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes
e da Juventude
Objeto do Gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos
e de Atividades Físicas - Construção de Ginásio Coberto com
Capacidade para 5.000 Pessoas no Município de Frutal. (despesas de
capital)
Valor: R$ 7.500.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 194
Autor: Weliton Prado
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
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Objeto do Gasto: Construção e/ou Melhoramento de Obras de Arte
Especiais - Construção de Ponte na Comunidade Rural Saco da Vida
Município de Funilândia. (despesas de capital)
Valor: R$ 150.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 195
Autor: Weliton Prado
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
Objeto do Gasto: Investimentos  Especiais  em Municípios
Estratégicos - Obras de Infra-Estrutura para Implantação do Distrito
Industrial do Município de Ibiá. (despesas de capital)
Valor: R$ 2.663.160,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 196
Autor: Weliton Prado
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Educação
Objeto do Gasto: Atendimento aos Municípios - Construção de um
Prédio para a Escola Municipal com Capacidade para 1.200 Alunos no
Município de Itanhomi. (despesas de capital)
Valor: R$ 1.500.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 197
Autor: Weliton Prado
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Educação
Objeto do Gasto: Atendimento aos Municípios - Construção de um
Prédio para a Escola Municipal de Educação Infantil (Creche e Pré-
Escola) no Bairro Garcias/Aeroporto no Município de Itaúna.
(despesas de capital)
Valor: R$ 1.600.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 198
Autor: Weliton Prado
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
Objeto do Gasto: Construção, Ampliação e/ou Reforma de Estradas
e/ou Logradouros Municipais - Pavimentação do Acesso do Distrito do
Rosário à Br-265 (Trecho de 7km) no Município de Itumirim.
(despesas de capital)
Valor: R$ 1.000.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 199
Autor: Weliton Prado
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Educação
Objeto do Gasto: Atendimento aos Municípios - Reforma de Escolas
Municipais no Município de Jequitibá. (despesas de capital)
Valor: R$ 500.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 200
Autor: Weliton Prado
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Regional e Política Urbana
Objeto do Gasto: Estudos e Implantação de Sistemas de Esgotamento
Sanitário - Construção de 2 (Duas) Estações de Tratamento de Esgoto
(Ete) no Município de Lima Duarte. (despesas de capital)
Valor: R$ 1.000.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 201
Autor: Weliton Prado
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do Gasto: Implantação, Ampliação e Melhoria de Sistemas
Simplificados de Abastecimento de Água em Localidades Fora da
Área de Concessão da Copasa - Construção de Estação de
Tratamento de Água no Município de Madre de Deus de Minas.
(despesas de capital)
Valor: R$ 500.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 202
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Autor: Weliton Prado
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Habitação
Objeto do Gasto: Programa Lares Habitação Popular - Construção de
100 (Cem) Casas Populares para População de Baixa Renda no
Município de Maria da Fé. (despesas de capital)
Valor: R$ 1.300.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 203
Autor: Weliton Prado
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
Objeto do Gasto: Construção, Ampliação e/ou Reforma de Estradas
e/ou Logradouros Municipais - Pavimentação da Estrada Entre os
Municípios de Medeiros e Pratinha. (despesas de capital)
Valor: R$ 4.000.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 204
Autor: Weliton Prado
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
Objeto do Gasto: Investimentos  Especiais  em Municípios
Estratégicos - Obras de Drenagem Pluvial no Bairro Boa Vista no
Município de Monte Carmelo. (despesas de capital)
Valor: R$ 3.000.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 205
Autor: Weliton Prado
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Educação
Objeto do Gasto: Atendimento aos Municípios - Construção de Prédio
para Unidade de Educação Infantil (Creche e Pré-Escola) no
Município de Morro da Garça. (despesas de capital)
Valor: R$ 700.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 206
Autor: Weliton Prado
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
Objeto do Gasto: Investimentos  Especiais  em Municípios
Estratégicos - Pavimentação Asfáltica de Vias Urbanas no Município
de Novo Oriente de Minas. (despesas de capital)
Valor: R$ 500.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 207
Autor: Weliton Prado
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Educação
Objeto do Gasto: Atendimento aos Municípios - Construção de Prédio
para Escola de Ensino Fundamental com Quadra Coberta no
Município de Onça do Pitangui. (despesas de capital)
Valor: R$ 700.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 208
Autor: Weliton Prado
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
Objeto do Gasto: Construção e/ou Melhoramento de Obras de Arte
Especiais - Reconstrução de Ponte na Localidade Rural de Colônia no
Município de Paula Cândido. (despesas de capital)
Valor: R$ 150.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 209
Autor: Weliton Prado
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Educação
Objeto do Gasto: Atendimento aos Municípios - Construção de Prédio
para Escola Municipal com Quadra Poliesportiva Coberta no Município
de Pedralva. (despesas de capital)
Valor: R$ 1.200.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 210
Autor: Weliton Prado
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Educação
Objeto do Gasto: Atendimento aos Municípios - Construção de Prédio
para Escola Municipal no Município de Pescador. (despesas de
capital)
Valor: R$ 1.000.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 211
Autor: Weliton Prado
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Educação
Objeto do Gasto: Atendimento aos Municípios - Apoio à Construção
de Prédio para Escola Municipal de Ensino Fundamental no Município
de Piranguçu. (despesas de capital)
Valor: R$ 200.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 212
Autor: Weliton Prado
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
Objeto do Gasto: Construção, Ampliação e/ou Reforma de Estradas
e/ou Logradouros Municipais - Obras Viárias para Construção do Anel
Externo ao Centro Urbano de Prados, Ligando a Rodovia de Acesso a
São João Del-Rei à Estrada Prados/Dores de Campos. (despesas de
capital)
Valor: R$ 1.000.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 213
Autor: Weliton Prado
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Regional e Política Urbana
Objeto do Gasto: Estudos e Implantação de Sistemas de Esgotamento
Sanitário - Construção de Estação de Tratamento de Esgoto (Ete) no
Município de Ressaquinha. (despesas de capital)
Valor: R$ 500.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
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EMENDA DE DESPESA: 214
Autor: Weliton Prado
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes
e da Juventude
Objeto do Gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos
e de Atividades Físicas - Iluminação de Campo Soçaite no Município
de Rio Doce. (despesas de capital)
Valor: R$ 150.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 215
Autor: Weliton Prado
Unidade Orçamentária Beneficiada: Polícia Civil do Estado de Minas
Gerais
Objeto do Gasto: Modernização Logística de Unidades Prediais
Integradas (Pc) - Obra de Reforma e Ampliação da Delegacia e
Cadeia Pública no Município de Sabinópolis. (despesas de capital)
Valor: R$ 500.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 216
Autor: Weliton Prado
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social
Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades com
Equipamentos e Manutenção de suas Atividades - Construção de
Salão Comunitário, com Banheiros, Cozinha e Salas no Município de
Santana dos Montes. (despesas de capital)
Valor: R$ 120.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 217
Autor: Weliton Prado
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
Objeto do Gasto: Investimentos Especiais  em  Municípios
Estratégicos - Pavimentação das Vias do Bairro Sinai no Município de
São João do Manhuaçu. (despesas de capital)
Valor: R$ 510.000,00
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Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 218
Autor: Weliton Prado
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
Objeto do  Gasto:  Investimentos Especiais em Municípios
Estratégicos - Obra de Revitalização da Praça Lamartine José de
Faria no Município de Sapucaí Mirim. (despesas de capital)
Valor: R$ 150.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 219
Autor: Weliton Prado
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
Objeto do Gasto: Investimentos  Especiais  em Municípios
Estratégicos - Conclusão da Avenida Perimetral no Município de Sete
Lagoas (despesas de capital)
Valor: R$ 9.000.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 220
Autor: Weliton Prado
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
Objeto do Gasto: Investimentos  Especiais  em Municípios
Estratégicos - Construção de Sede Própria para a Prefeitura no
Município de Taparuba (despesas de capital)
Valor: R$ 1.500.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 221
Autor: Weliton Prado
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
Objeto do Gasto: Investimentos  Especiais  em Municípios
Estratégicos - Construção do Terminal Rodoviário no Município de
União de Minas (despesas de capital)
Valor: R$ 1.500.000,00
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Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 222
Autor: Weliton Prado
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
Objeto do Gasto: Investimentos Especiais em Municípios Estratégicos
- Construção de Muros de Contenção em Trechos Urbanos da Br-120
no Município de Viçosa (despesas de capital)
Valor: R$ 300.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 223
Autor: Weliton Prado
Unidade Orçamentária Beneficiada: Departamento de Estradas de
Rodagem do Estado de Minas Gerais
Objeto do Gasto: Recuperação de Rodovias - Conclusão da Rodovia
Mg-350 no Trecho Entre os Municípios de Virgínia e Delfim Moreira
(despesas de capital)
Valor: R$ 1.000.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 224
Autor: Weliton Prado
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
Objeto do Gasto: Construção de Estações e Sistemas de Tratamento
de Esgoto nas Localidades e Municípios da Bacia do Rio das Velhas
(despesas de capital)
Valor: R$ 1.000.000,00
Unidade Orçamentária Deduzida: Secretaria de Estado de Governo
Projeto e/ou Atividade Deduzida: Divulgação Governamental (outras
despesas correntes)
EMENDA DE DESPESA: 225
Autor: Weliton Prado
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Educação
Objeto do Gasto: Ação: Transporte Escolar
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Finalidade: Realizar o Transporte Escolar dos Alunos da Rede
Estadual, Apoiando os Municípios que Executam o Serviço (despesas
correntes)
Valor: R$ 75.000.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 226
Autor: Weliton Prado
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Educação
Objeto do Gasto: Ação: Construção, Reforma e Ampliação de Prédios
Escolares de Educação Infantil e Ensino Fundamental para os
Municípios
Finalidade: Apoiar os Municípios, com Recursos Financeiros, na
Construção, Reforma e/ou Ampliação de Escolas Municipais de
Educação Infantil e Ensino Fundamental (despesas de capital)
Valor: R$ 20.000.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 227
Autor: Weliton Prado
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social
Objeto do Gasto: Implantação da Poupança (despesas correntes)
Valor: R$ 2.170.000,00
Unidade Orçamentária Deduzida: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social
Projeto e/ou Atividade Deduzida: Monitoramento e Avaliação do
Programa por Entidade Externa (outras despesas correntes)
EMENDA DE DESPESA: 228
Autor: Weliton Prado
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do Gasto: Implantação, Ampliação e Melhoria de Sistemas
Simplificados de Abastecimento de Água em Localidades Fora da
Área de Concessão da Copasa - Realização de Obras de
Abastecimento de Água na Comunidade Fazendinha Pai José no
Município de Araçaí. (despesas de capital)
Valor: R$ 500.000,00
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Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 229
Autor: Deiró Marra
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
Objeto do Gasto: Apoio aos Municípios em Obras de Infra-Estrutura
(despesas correntes)
Valor: R$ 200.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 230
Autor: Deiró Marra
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social
Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades com
Equipamentos e Manutenção de suas Atividades (despesas de
capital)
Valor: R$ 200.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 231
Autor: Deiró Marra
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do Gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde
(despesas correntes)
Valor: R$ 400.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 232
Autor: Deiró Marra
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do Gasto: Aquisição de 12 Equipamentos de Hemodiálise para
a Santa Casa de Misericórdia do Município de Patrocínio/Mg.
(despesas correntes)
Valor: R$ 600.000,00
Unidade Orçamentária Deduzida: Procuradoria Geral de Justiça
Projeto e/ou Atividade Deduzida: Direção Administrativa (outras
despesas correntes)
EMENDA DE DESPESA: 233
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Autor: Deiró Marra
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
Objeto do Gasto: Construção do Ginásio Poliesportivo no Município de
Vazante/Mg. (despesas correntes)
Valor: R$ 400.000,00
Unidade Orçamentária Deduzida: Procuradoria Geral de Justiça
Projeto e/ou Atividade Deduzida: Direção Administrativa (outras
despesas correntes)
EMENDA DE DESPESA: 234
Autor: Deiró Marra
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
Objeto do Gasto: Pavimentação de 04(Quatro) Km Ligando a
Comunidade de Santa Luzia dos Barros à Br462(Patrocínio-Perdizes).
(despesas correntes)
Valor: R$ 700.000,00
Unidade Orçamentária Deduzida: Procuradoria Geral de Justiça
Projeto e/ou Atividade Deduzida: Direção Administrativa (outras
despesas correntes)
EMENDA DE DESPESA: 235
Autor: Deiró Marra
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
Objeto do Gasto: Reforma do Sindicato Rural do Município de Monte
Carmelo/Mg, Incluindo a Construção dos Muros. (despesas correntes)
Valor: R$ 100.000,00
Unidade Orçamentária Deduzida: Procuradoria Geral de Justiça
Projeto e/ou Atividade Deduzida: Direção Administrativa (outras
despesas correntes)
EMENDA DE DESPESA: 236
Autor: Deiró Marra
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
Objeto do Gasto: Recapeamento e Pavimentação em Bairros no
Município de Serra do Salitre/Mg. (despesas correntes)
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Valor: R$ 500.000,00
Unidade Orçamentária Deduzida: Procuradoria Geral de Justiça
Projeto e/ou Atividade Deduzida: Direção Administrativa (outras
despesas correntes)
EMENDA DE DESPESA: 237
Autor: Deiró Marra
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
Objeto do Gasto: Construção da Ponte que liga o Bairro São Cristóvão
ao Bairro Lava-Pés na Cidade de Baependi/Mg. (despesas correntes)
Valor: R$ 100.000,00
Unidade Orçamentária Deduzida: Procuradoria Geral de Justiça
Projeto e/ou Atividade Deduzida: Direção Administrativa (outras
despesas correntes)
EMENDA DE DESPESA: 238
Autor: Deiró Marra
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes
e da Juventude
Objeto do Gasto: Construção de Uma Quadra Poliesportiva no
Município de Abadia dos Dourados/Mg. (despesas correntes)
Valor: R$ 80.000,00
Unidade Orçamentária Deduzida: Procuradoria Geral de Justiça
Projeto e/ou Atividade Deduzida: Direção Administrativa (outras
despesas correntes)
EMENDA DE DESPESA: 239
Autor: Deiró Marra
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
Objeto do Gasto: Construção, Ampliação e/ou Reforma de Estradas
e/ou Logradouros Municipais (despesas correntes)
Valor: R$ 200.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 240 - Retirada pelo autor
EMENDA DE DESPESA: 241
Autor: Carlos Mosconi
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
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Objeto do Gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde
(despesas de capital)
Valor: R$ 100.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 242
Autor: Carlos Mosconi
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
Objeto do Gasto: Apoio aos Municípios em Obras de Infra-Estrutura
(despesas de capital)
Valor: R$ 800.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 243
Autor: Carlos Mosconi
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social
Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades com
Equipamentos e Manutenção de suas Atividades (despesas de
capital)
Valor: R$ 100.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 244
Autor: Irani Barbosa
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
Objeto do Gasto: Apoio aos Municípios em Obras de Infra-Estrutura
(despesas de capital)
Valor: R$ 550.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 245
Autor: Irani Barbosa
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de
capital)
Valor: R$ 150.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
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EMENDA DE DESPESA: 246
Autor: Irani Barbosa
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes
e da Juventude
Objeto do Gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos
e de Atividades Físicas (despesas de capital)
Valor: R$ 100.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 247
Autor: Irani Barbosa
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social
Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades com
Equipamentos e Manutenção de suas Atividades (despesas de
capital)
Valor: R$ 50.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 248
Autor: Irani Barbosa
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do Gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde
(despesas de capital)
Valor: R$ 40.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 249
Autor: Irani Barbosa
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes
e da Juventude
Objeto do Gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas
correntes)
Valor: R$ 100.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 250
Autor: Irani Barbosa
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
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Objeto do Gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde
(despesas correntes)
Valor: R$ 10.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 251
Autor: Elisa Costa
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
Objeto do Gasto: Apoio aos Municípios em Obras de Infra-Estrutura
(despesas de capital)
Valor: R$ 400.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 252
Autora: Elisa Costa
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social
Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades com
Equipamentos e Manutenção de suas Atividades (despesas de
capital)
Valor: R$ 200.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 253
Autora: Elisa Costa
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social
Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades com
Equipamentos e Manutenção de suas Atividades (despesas correntes)
Valor: R$ 100.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 254
Autora: Elisa Costa
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes
e da Juventude
Objeto do Gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos
e de Atividades Físicas (despesas de capital)
Valor: R$ 100.000,00
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Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 255
Autora: Elisa Costa
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de
capital)
Valor: R$ 100.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 256
Autora: Elisa Costa
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura
Objeto do Gasto: Estímulo à Produção Cultural (despesas de capital)
Valor: R$ 50.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 257
Autora: Elisa Costa
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura
Objeto do Gasto: Estímulo à Produção Cultural (despesas correntes)
Valor: R$ 50.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 258
Autor: Carlin Moura
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
Objeto do Gasto: Apoio aos Municípios em Obras de Infra-Estrutura -
Reforma e Revitalização do Centro Social Urbano - Sesu do Bairro
Amazonas, no Município de Contagem. (despesas de capital)
Valor: R$ 150.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 259
Autor: Carlin Moura
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
Objeto do Gasto: Apoio aos Municípios em Obras de Infra-Estrutura -
Reforma e Revitalização do Parque Fernão Dias, nos Municípios de
Betim e Contagem. (despesas de capital)
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Valor: R$ 150.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 260
Autor: Carlin Moura
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social
Objeto do Gasto: Desenvolvimento, Divulgação e Incentivo ao
Associativismo (despesas de capital)
Valor: R$ 300.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 261
Autor: Carlin Moura
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social
Objeto do Gasto: Desenvolvimento, Divulgação e Incentivo ao
Associativismo (despesas de capital)
Valor: R$ 320.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 262
Autor: Carlin Moura
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social
Objeto do Gasto: Desenvolvimento, Divulgação e Incentivo ao
Associativismo (despesas correntes)
Valor: R$ 10.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 263
Autor: Carlin Moura
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
Objeto do Gasto: Apoio aos Municípios em Obras de Infra-Estrutura -
Construção de Rede de Esgoto no Município de Belo Oriente.
(despesas de capital)
Valor: R$ 50.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 264
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Autor: Carlin Moura
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
Objeto do Gasto: Apoio aos Municípios em Obras de Infra-Estrutura -
Pavimentação Asfáltica de Ruas no Município de Nacip Raydan.
(despesas de capital)
Valor: R$ 20.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 265
Autor: Djalma Diniz
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
Objeto do Gasto: Apoio aos Municípios em Obras de Infra-Estrutura
(despesas de capital)
Valor: R$ 600.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 266
Autor: Djalma Diniz
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de
capital)
Valor: R$ 350.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 267
Autor: Djalma Diniz
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes
e da Juventude
Objeto do Gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas
correntes)
Valor: R$ 50.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 268
Autor: Carlos Pimenta
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
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Objeto do Gasto: Apoio aos Municípios em Obras de Infra-Estrutura
(despesas de capital)
Valor: R$ 600.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 269
Autor: Carlos Pimenta
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de
capital)
Valor: R$ 300.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 270 - Retirada pelo autor
EMENDA DE DESPESA: 271
Autor: Carlos Pimenta
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Educação
Objeto do Gasto: Melhoria da Infra-Estrutura Física, Mobiliário e
Equipamentos Escolares - Ensino Médio (despesas de capital)
Valor: R$ 50.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 272
Autor: Doutor Viana
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
Objeto do Gasto: Apoio aos Municípios em Obras de Infra-Estrutura
(despesas de capital)
Valor: R$ 600.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 273
Autor: Doutor Viana
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de
capital)
Valor: R$ 300.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 274
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Autor: Doutor Viana
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes
e da Juventude
Objeto do Gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas
correntes)
Valor: R$ 100.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 275
Autor: Tiago Ulisses
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
Objeto do Gasto: Apoio aos Municípios em Obras de Infra-Estrutura
(despesas de capital)
Valor: R$ 200.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 276
Autor: Tiago Ulisses
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de
capital)
Valor: R$ 700.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 277
Autor: Tiago Ulisses
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Educação
Objeto do Gasto: Construção Ampliação e Reforma de Prédios
Escolares - Ensino Fundamental (despesas de capital)
Valor: R$ 100.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 278
Autor: José Henrique
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
Objeto do Gasto: Apoio aos Municípios em Obras de Infra-Estrutura
(despesas de capital)
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Valor: R$ 400.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 279
Autor: José Henrique
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de
capital)
Valor: R$ 430.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 280
Autor: José Henrique
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social
Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades com
Equipamentos e Manutenção de suas Atividades (despesas correntes)
Valor: R$ 30.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 281
Autor: José Henrique
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes
e da Juventude
Objeto do Gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas
correntes)
Valor: R$ 40.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 282
Autor: José Henrique
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Educação
Objeto do Gasto: Construção Ampliação e Reforma de Prédios
Escolares - Ensino Médio (despesas de capital)
Valor: R$ 100.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 283
Autor: Fábio Avelar
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
Objeto do Gasto: Apoio aos Municípios em Obras de Infra-Estrutura
(despesas de capital)
Valor: R$ 600.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 284
Autor: Fábio Avelar
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social
Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades com
Equipamentos e Manutenção de suas Atividades (despesas de
capital)
Valor: R$ 140.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 285
Autor: Fábio Avelar
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de
capital)
Valor: R$ 100.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 286
Autor: Fábio Avelar
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes
e da Juventude
Objeto do Gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos
e de Atividades Físicas (despesas de capital)
Valor: R$ 120.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 287
Autor: Fábio Avelar
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes
e da Juventude
Objeto do Gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas
correntes)



231

Valor: R$ 40.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 288
Autor: Almir Paraca
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de
capital)
Valor: R$ 400.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 289
Autor: Almir Paraca
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes
e da Juventude
Objeto do Gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas
correntes)
Valor: R$ 200.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 290
Autor: Almir Paraca
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
Objeto do Gasto: Apoio aos Municípios em Obras de Infra-Estrutura
(despesas de capital)
Valor: R$ 400.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE TEXTO: 291
Autor: Padre João
Dê-se a finalidade da Ação 4426 do Programa 163 Garantia de Renda
Mínima e Subvenção do Seguro Rural a seguinte redação: Garantir ao
produtor segurado, principalmente agricultores familiares, cobertura
das perdas das culturas, ocasionadas por fenômenos naturais
adversos proporcionando aos produtores e suas famílias maior
estabilidade financeira..
EMENDA DE TEXTO: 292
Autor: Padre João
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Dê-se a finalidade da Ação 4428 do Programa 164 - Apoio à
Coordenação de Gerenciamento do Projeto Jaíba a seguinte redação:
"Apoiar as ações de gerenciamento participativo do projeto Jaíba."
EMENDA DE TEXTO: 293
Autor: Padre João
Dê-se a finalidade da Ação 4432 do Programa 169 Programa de
Desenvolvimento da Atividade Produtiva Florestal - a seguinte
redação: "Integrar os trabalhos de pesquisa e experimentação
conduzidos pela iniciativa privada, universidades, sociedades de
investigação, centros de agricultura e tecnologias alternativas e
empresas de pesquisa."
EMENDA DE TEXTO: 294
Autor: Padre João
Dê-se a finalidade da Ação 4020 do Programa 210 Geração de
Conhecimento e de Tecnologia Agropecuária a seguinte redação:
"Facilitar a Adoção de Tecnologias Geradas e Adaptadas, em especial
relacionadas com a agricultura familiar."
EMENDA DE TEXTO: 295
Autor: Padre João
Dê-se a finalidade da Ação 4042 do Programa 210 Geração de
Conhecimento e de Tecnologia Agropecuária a seguinte redação:
"Apoiar o desenvolvimento do agronegócio mineiro, através de
fornecimento de sementes básicas e instalação de bancos
comunitários de produção de sementes locais, tradicionais ou criolas."
EMENDA DE TEXTO: 296
Autor: Padre João
Dê-se a finalidade da Ação 1292 do Programa 243 FUNDERUR -
Apoio ao Pequeno produtor Rural a seguinte redação: "Financiar
Agricultores Familiares de baixa renda, associações, cooperativas e
grupos."
EMENDA DE TEXTO: 297
Autor: Padre João
Dê-se a finalidade da Ação 1100 do Programa 003 Arranjos
Produtivos em Biotecnologia, Biocombustíveis, eletrônicos e softwares
a seguinte redação: "Desenvolver a cadeia de produção de insumos
destinados à produção de biocombustíveis, em especial
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microdestilarias de álcool, 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."
EMENDA DE TEXTO: 298
Autor: Padre João
Dê-se a finalidade da Ação 4517 do Programa 211 Indução ao
Desenvolvimento Tecnológico a seguinte redação: "Induzir o
desenvolvimento científico e tecnológico, promovendo o fomento e
apoio a projetos de C&T em áreas consideradas prioritárias no estado,
a saber: recursos hídricos, florestas renováveis, atividades minerárias,
agronegócios, agroecologia, agrobiodiversidade, digitalização do
acervo histórico e cultural."
EMENDA DE TEXTO: 299
Autor: Padre João
Dê-se a finalidade da Ação 4514 do Programa 131 Preservação do
Patrimônio Cultural a seguinte redação: "Apoiar, promover e divulgar
as manifestações que sejam expressões de costumes, cultos,
crenças, valores, saberes e fazeres da cultura mineira, principalmente
em expressões afrodescendentes e indígenas ."
EMENDA DE TEXTO: 300
Autor: Padre João
Dê-se a finalidade da Ação 4409 do Programa 123 Fomento à
Produção Cultural a seguinte redação: "Incentivar e apoiar a produção
cultural em suas várias modalidades, priorizando associações locais e
comunitárias e pequenos grupos organizativos, contribuindo para a
manutenção da diversidade cultural e artística de minas gerais."
EMENDA DE TEXTO: 301
Autor: Padre João
Dê-se a finalidade da Ação 4414 do Programa 147 - Apoio a ações e
projetos culturais via o Fundo Estadual de Cultura, a seguinte
redação: "Estimular e apoiar o desenvolvimento cultural nas diversas
regiões mineiras, priorizando atividades que atendam aos cidadãos do
interior do estado e que estejam relacionadas a associações locais e
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comunitárias e pequenos grupos organizativos, contribuindo para a
manutenção da diversidade cultural e artística de Minas Gerais."
EMENDA DE TEXTO: 302
Autor: Padre João
Dê-se a finalidade da Ação 4653 do Programa 040 - Promoção e
atração de investimentos estratégicos e desenvolvimento das cadeias
produtivas das Empresas - Âncoras a seguinte redação: "Contribuir
para o desenvolvimento regional a partir das oportunidades advindas
do crescimento do mercado de energia renováveis, prioritariamente
com o desenvolvimento de microdestilarias."
EMENDA DE TEXTO: 303
Autor: Padre João
Dê-se a finalidade da Ação 4444 do Programa 157 - Promoção e
Desenvolvimento do Artesanato em Minas Gerais, a seguinte redação:
"Estimular a instalação de rotas e espaços específicos para o
artesanato mineiro organizado em empreendimentos de economia
popular solidária, em shoppings, aeroportos, hotéis e outros locais,
integrando estas ações com as rotas turísticas, participação em feiras
e eventos nacionais e internacionais."
EMENDA DE TEXTO: 304
Autor: Padre João
Dê-se a finalidade da Ação 4635 do Programa 196 - Promoção do
Desenvolvimento Econômico Industrial, Comercial, de serviços e do
cooperativismo, a seguinte redação: "Coordenar políticas públicas de
apoio ao cooperativismo, acompanhar a elaboração de sua proposta
orçamentária, definir diretrizes, programas e convênios para alocação
de recursos, com condições igualitárias para cooperativas de pequeno
porte em áreas rurais e urbanas."
EMENDA DE TEXTO: 305
Autor: Padre João
Dê-se a finalidade da Ação 1346 do Programa 040 - Promoção e
atração de investimentos estratégicos e desenvolvimento das cadeias
produtivas das Empresas-âncoras, a seguinte redação: "Assegurar
condições financeiras adequadas à execução de projetos de longa
maturação, integrados a empreendimentos agroindustriais instalados
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ou em fase de instalação no estado, com condições igualitárias para
empreendimentos agroindustriais de agricultores familiares."
EMENDA DE TEXTO: 306
Autor: Padre João
Dê-se a finalidade da Ação 1656 do Programa 036 - Projeto
Travessia: atuação integrada em espaços definidos de concentração
de pobreza a seguinte redação: "Promover a inclusão social e
produtiva da população mineira mediante frentes integradas de
qualificação social e profissional nos espaços onde há concentração
de pobreza e através do financiamento de projetos sociais, com
oportunidades de inclusão produtiva e para públicos especiais,
conforme demandas específicas e novos investimentos públicos e
privados."
EMENDA DE TEXTO: 307
Autor: Padre João
Dê-se a finalidade da Ação 4642 do Programa 117 - Política Pública
de Trabalho, Emprego e Renda a seguinte redação: "Qualificar jovens
de 16 a 24 anos, melhorando suas possibilidades de inserção no
mercado de trabalho, dando atenção igualitária para jovens residentes
em áreas rurais."
EMENDA DE TEXTO: 308
Autor: Padre João
Dê-se a finalidade da Ação 4252 do Programa Programa 015 -
Desenvolvimento da Produção local e acesso a mercados a seguinte
redação: "Dinamizar os processos de produção de biocombustível,
principalmente com a produção de álcool em microdestilairas, com
garantia da inclusão da agricultura familiar, com garantia da
continuidade da produção de alimentos e proteção ambiental."
EMENDA DE TEXTO: 309
Autor: Padre João
Dê-se a finalidade da Ação 4062 - Apoio à Projetos de Gestão
Ambiental do Programa 105 Gestão Ambiental Integrada a seguinte
redação: "Incentivar projetos com fianciamento de recursos para o
desenvolvimento de ações de pesquisa, gestão ambiental e projetos
de proteção sócio-ambiental de comunidades, principalmente
comunidades atingidas por barragens"
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EMENDA DE TEXTO: 310
Autor: Padre João
Dê-se a finalidade da Ação 4062 do Programa 105 - Gestão Ambiental
Integrada a seguinte redação: "Incentivar projetos com financiamento
de recursos para o desenvolvimento de ações de pesquisa, gestão
ambiental e projetos de proteção sócio-ambiental de comunidades,
principalmente comunidades de atingidos por barragens."
EMENDA DE TEXTO: 311
Autor: Padre João
Dê-se a finalidade da Ação 4058 do Programa 109 - Proteção da
Biodiversidade e Unidades de Conservação a seguinte redação:
"Elaborar, coordenar e executar atividades relativas à flora e fauna,
bioprospecção, agroflorestas, pesca e aqüicultura no Estado,
principalmente organizadas e desenvolvidas por organizações
comunitárias e populares."
EMENDA DE TEXTO: 312
Autor: Padre João
Dê-se a finalidade da Ação 4087 do Programa 113 - Desenvolvimento
Sustentável de Recursos Hídricos a seguinte redação: "Dar suporte
financeiro aos programas e projetos que promovam a racionalização
do uso e a melhoria, nos aspectos quantitativos e qualitativos dos
recursos hídricos, principalmente organizadas e desenvolvidas por
organizações comunitárias e populares."
EMENDA DE TEXTO: 313
Autor: Padre João
Dê-se a finalidade da Ação 1069 do Programa 022 - Governo
Eletrônico a seguinte redação: "Estabelecer Diretrizes de
transparência e participação das políticas públicas do Governo de
Minas Gerais, com principal atenção para o Sistema de Financeiro
SIAF."
EMENDA DE TEXTO: 314
Autor: Padre João
Dê-se a finalidade da Ação 4389 do Programa 707 - Vigilância em
Saúde a seguinte redação: "Proteger e promover a saúde da
população, combatendo práticas que a expõe a riscos e danos que
podem ser evitados, visando adotar medidas para corrigir desvios de
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qualidade, com foco de atuação nos princípios da Segurança
Alimentar e Nutricional."
EMENDA DE DESPESA: 315
Autor: Padre João
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes
e da Juventude
Objeto do Gasto: Projeto Vocação - Capacitação de Jovens para o
Desenvolvimento Regional, Social e Humano (despesas correntes)
Valor: R$ 2.550.000,00
Unidade Orçamentária Deduzida: Secretaria de Estado de Governo
Projeto e/ou Atividade Deduzida: Divulgação Governamental (outras
despesas correntes)
EMENDA DE DESPESA: 316
Autor: Padre João
Unidade Orçamentária Beneficiada: Instituto de Terras do Estado de
Minas Gerais
Objeto do Gasto: Regularização Fundiária (despesas correntes)
Valor: R$ 864.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 317
Autor: Padre João
Unidade Orçamentária Beneficiada: Instituto de Terras do Estado de
Minas Gerais
Objeto do Gasto: Desenvolvimento Sustentável, Segurança Alimentar
e Pacificação no Campo (despesas correntes)
Valor: R$ 10.806.424,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 318
Autor: Padre João
Unidade Orçamentária Beneficiada: Instituto de Terras do Estado de
Minas Gerais
Objeto do Gasto: Implantação de Infra-Estrutura em Assentamento de
Reforma Agrária (despesas de capital)
Valor: R$ 32.500.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 319
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Autor: Padre João
Unidade Orçamentária Beneficiada: Instituto de Terras do Estado de
Minas Gerais
Objeto do Gasto: Desenvolvimento Sustentável, Segurança Alimentar
e Pacificação no Campo (despesas correntes)
Valor: R$ 7.500.000,00
Unidade Orçamentária Deduzida: Secretaria de Estado de Governo
Projeto e/ou Atividade Deduzida: Divulgação Governamental (outras
despesas correntes)
EMENDA DE DESPESA: 320
Autor: Padre João
Unidade Orçamentária Beneficiada: Instituto de Terras do Estado de
Minas Gerais
Objeto do Gasto: Desenvolvimento Sustentável, Segurança Alimentar
e Pacificação no Campo (despesas de capital)
Valor: R$ 3.700.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 321
Autor: Padre João
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas
correntes)
Valor: R$ 1.000.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 322
Autor: Padre João
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do Gasto: Manutenção das Atividades do Conselho de
Segurança Alimentar de Minas Gerais - Consea/Mg (despesas
correntes)
Valor: R$ 1.000.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 323
Autor: Padre João
Unidade Orçamentária Beneficiada: Instituto de Desenvolvimento do
Norte e Nordeste de Minas Gerais
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Objeto do Gasto: Divulgação dos Produtos Característicos da Região
(despesas correntes)
Valor: R$ 8.000.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 324
Autor: Padre João
Unidade Orçamentária Beneficiada: Instituto de Desenvolvimento do
Norte e Nordeste de Minas Gerais
Objeto do Gasto: Implementação da Rede de Elaboração Participativa
de Projetos Comunitários (despesas correntes)
Valor: R$ 450.000,00
Unidade Orçamentária Deduzida: Secretaria de Estado de Governo
Projeto e/ou Atividade Deduzida: Divulgação Governamental (outras
despesas correntes)
EMENDA DE DESPESA: 325
Autor: Padre João
Unidade Orçamentária Beneficiada: Instituto de Desenvolvimento do
Norte e Nordeste de Minas Gerais
Objeto do Gasto: Implementação da Rede de Elaboração Participativa
de Projetos Comunitários (despesas de capital)
Valor: R$ 450.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 326
Autor: Padre João
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social
Objeto do Gasto: Implantação da Política Estadual de Fomento à
Economia Popular Solidária (despesas correntes)
Valor: R$ 1.800.000,00
Unidade Orçamentária Deduzida: Secretaria de Estado de Governo
Projeto e/ou Atividade Deduzida: Divulgação Governamental (outras
despesas correntes)
EMENDA DE DESPESA: 327
Autor: Padre João
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social
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Objeto do Gasto: Implantação da Política Estadual de Fomento à
Economia Popular Solidária (despesas de capital)
Valor: R$ 120.000,00
Unidade Orçamentária Deduzida: Secretaria de Estado de Governo
Projeto e/ou Atividade Deduzida: Divulgação Governamental (outras
despesas correntes)
EMENDA DE DESPESA: 328
Autor: Padre João
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
Objeto do Gasto: Preservação de Mananciais e Controle de Água
(despesas de capital)
Valor: R$ 900.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 329
Autor: Padre João
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
Objeto do Gasto: Preservação de Mananciais e Controle de Água
(despesas correntes)
Valor: R$ 100.000,00
Unidade Orçamentária Deduzida: Secretaria de Estado de Governo
Projeto e/ou Atividade Deduzida: Divulgação Governamental (outras
despesas correntes)
EMENDA DE DESPESA: 330
Autor: Padre João
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Regional e Política Urbana
Objeto do Gasto: Programas Habitacionais em Parceria com
Associações Microrregionais de Municípios (despesas correntes)
Valor: R$ 2.600.000,00
Unidade Orçamentária Deduzida: Secretaria de Estado de Governo
Projeto e/ou Atividade Deduzida: Divulgação Governamental (outras
despesas correntes)
EMENDA DE DESPESA: 331
Autor: Padre João
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Econômico
Objeto do Gasto: Desenvolvimento das Cadeias de Fornecedores
para as Empresas-Âncoras Locais. (despesas correntes)
Valor: R$ 35.941.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 332
Autor: Padre João
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Objeto do Gasto: Apoio à Coordenação Geral do Projeto Jaíba
(despesas correntes)
Valor: R$ 70.000,00
Unidade Orçamentária Deduzida: Secretaria de Estado de Governo
Projeto e/ou Atividade Deduzida: Divulgação Governamental (outras
despesas correntes)
EMENDA DE DESPESA: 333
Autor: Padre João
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundação Rural Mineira
Objeto do Gasto: Manutenção de Estradas Vicinais (despesas
correntes)
Valor: R$ 1.200.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 334
Autor: Padre João
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de
Desenvolvimento Rural
Objeto do Gasto: Apoio Financeiro a Produtores Rurais do Norte de
Minas e Vale do Jequitinhonha. (despesas correntes)
Valor: R$ 885.455,00
Unidade Orçamentária Deduzida: Secretaria de Estado de Governo
Projeto e/ou Atividade Deduzida: Divulgação Governamental (outras
despesas correntes)
EMENDA DE DESPESA: 335
Autor: Padre João
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Empresa de Assistência Técnica
e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Objeto do Gasto: Apoio à Agricultura Familiar (despesas correntes)
Valor: R$ 840.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 336
Autor: Padre João
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Ciência,
Tecnologia e Ensino Superior
Objeto do Gasto: Desenvolvimento da Cadeia de Insumos e Co-
Produtos do Apl de Biocombustíveis (despesas de capital)
Valor: R$ 360.000,00
Unidade Orçamentária Deduzida: Secretaria de Estado de Governo
Projeto e/ou Atividade Deduzida: Divulgação Governamental (outras
despesas correntes)
EMENDA DE DESPESA: 337
Autor: Padre João
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura
Objeto do Gasto: Tecnologia da Informação (despesas correntes)
Valor: R$ 350.000,00
Unidade Orçamentária Deduzida: Secretaria de Estado de Governo
Projeto e/ou Atividade Deduzida: Divulgação Governamental (outras
despesas correntes)
EMENDA DE DESPESA: 338
Autor: Padre João
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura
Objeto do Gasto: Gerenciamento e Disseminação da Informação
Cultural (despesas de capital)
Valor: R$ 175.000,00
Unidade Orçamentária Deduzida: Secretaria de Estado de Governo
Projeto e/ou Atividade Deduzida: Divulgação Governamental (outras
despesas correntes)
EMENDA DE DESPESA: 339
Autor: Padre João
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Defesa
Social
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Objeto do Gasto: Construção de Novas  Unidades do Sistema
Prisional - Seds (despesas de capital)
Valor: R$ 4.726.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 340
Autor: Padre João
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
Objeto do Gasto: Apoio à Projetos de Gestão Ambiental (despesas
correntes)
Valor: R$ 10.000.000,00
Unidade Orçamentária Deduzida: Secretaria de Estado de Governo
Projeto e/ou Atividade Deduzida: Divulgação Governamental (outras
despesas correntes)
EMENDA DE DESPESA: 341
Autor: Padre João
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Econômico
Objeto do Gasto: Consolidação e Operacionalização das Ações do
Conselho Estadual de Cooperativismo (despesas correntes)
Valor: R$ 310.700,00
Unidade Orçamentária Deduzida: Secretaria de Estado de Governo
Projeto e/ou Atividade Deduzida: Divulgação Governamental (outras
despesas correntes)
EMENDA DE TEXTO: 342
Autor: Padre João
Dê a Ação 4058 - Proteção à Biodiversidade do Programa 109-
Proteção da Biodiversidade a seguinte redação: "Elaborar, coordenar
e executar atividades relativas à flora e fauna, bioprospecção,
agroflorestas, pesaca e aqüicultura no Estado, principalmente
organizadas e desenvolvidas por organizações comunitárias e
populares."
EMENDA DE DESPESA: 343
Autor: Zé Maia
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
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Objeto do Gasto: Apoio aos Municípios em Obras de Infra-Estrutura
(despesas de capital)
Valor: R$ 850.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 344
Autor: Zé Maia
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de
capital)
Valor: R$ 150.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 345
Autor: Luiz Humberto Carneiro
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
Objeto do Gasto: Apoio aos Municípios em Obras de Infra-Estrutura
(despesas de capital)
Valor: R$ 500.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 346
Autor: Luiz Humberto Carneiro
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de
capital)
Valor: R$ 500.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 347
Autor: Bráulio Braz
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
Objeto do Gasto: Apoio aos Municípios em Obras de Infra-Estrutura
(despesas de capital)
Valor: R$ 400.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 348
Autor: Bráulio Braz
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social
Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades com
Equipamentos e Manutenção de suas Atividades (despesas de
capital)
Valor: R$ 180.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 349
Autor: Bráulio Braz
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do Gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde
(despesas de capital)
Valor: R$ 50.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 350
Autor: Bráulio Braz
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de
capital)
Valor: R$ 200.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 351
Autor: Bráulio Braz
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Regional e Política Urbana
Objeto do Gasto: Programas Habitacionais em Parceria com
Associações Microrregionais de Municípios (despesas de capital)
Valor: R$ 100.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 352
Autor: Bráulio Braz
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social
Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades com
Equipamentos e Manutenção de suas Atividades (despesas correntes)
Valor: R$ 20.000,00
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Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 353
Autor: Bráulio Braz
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do Gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde
(despesas correntes)
Valor: R$ 50.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 354
Autor: Antônio Júlio
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
Objeto do Gasto: Apoio aos Municípios em Obras de Infra-Estrutura
(despesas de capital)
Valor: R$ 600.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 355
Autor: Antônio Júlio
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de
capital)
Valor: R$ 350.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 356
Autor: Antônio Júlio
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes
e da Juventude
Objeto do Gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas
correntes)
Valor: R$ 50.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 357
Autor: Antônio Júlio
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
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Objeto do Gasto: Apoio aos Municípios em Obras de Infra-Estrutura -
Urbanização do Bairro Dr. Mário no Município de Alvinópolis
(despesas de capital)
Valor: R$ 30.000,00
Unidade Orçamentária Deduzida: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
Projeto e/ou Atividade Deduzida: Investimentos Especiais em
Municípios Estratégicos (investimentos - Obra: 384)
EMENDA DE DESPESA: 358
Autor: Antônio Júlio
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
Objeto do Gasto: Apoio aos Municípios em Obras de Infra-Estrutura -
Construção de Obras de Infra-Estrutura no Município de Periquito
(despesas de capital)
Valor: R$ 500.000,00
Unidade Orçamentária Deduzida: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
Projeto e/ou Atividade Deduzida: Investimentos Especiais em
Municípios Estratégicos (investimentos - Obra: 384)
EMENDA DE DESPESA: 359
Autor: Ruy Muniz
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas
correntes)
Valor: R$ 310.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 360
Autor: Ruy Muniz
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do Gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde
(despesas correntes)
Valor: R$ 300.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 361
Autor: Ruy Muniz
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Instituto de Desenvolvimento do
Norte e Nordeste de Minas Gerais
Objeto do Gasto: Apoio ao Agricultor Familiar - Ajuda ao Programa
Comunidade Viva (despesas de capital)
Valor: R$ 250.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 362
Autor: Ruy Muniz
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Educação
Objeto do Gasto: Construção Ampliação e Reforma de Prédios
Escolares - Ensino Fundamental (despesas de capital)
Valor: R$ 90.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 363
Autor: Ruy Muniz
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes
e da Juventude
Objeto do Gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas
correntes)
Valor: R$ 50.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 364
Autor: Leonardo Moreira
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
Objeto do Gasto: Apoio aos Municípios em Obras de Infra-Estrutura
(despesas de capital)
Valor: R$ 1.000.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 365
Autor: Jayro Lessa
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
Objeto do Gasto: Apoio aos Municípios em Obras de Infra-Estrutura
(despesas de capital)
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Valor: R$ 800.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 366
Autor: Jayro Lessa
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de
capital)
Valor: R$ 200.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 367
Autora: Gláucia Brandão
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
Objeto do Gasto: Apoio aos Municípios em Obras de Infra-Estrutura
(despesas de capital)
Valor: R$ 580.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 368
Autora: Gláucia Brandão
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de
capital)
Valor: R$ 340.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 369
Autora: Gláucia Brandão
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do Gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde
(despesas de capital)
Valor: R$ 20.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 370
Autora: Gláucia Brandão
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes
e da Juventude
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Objeto do Gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas
correntes)
Valor: R$ 20.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 371
Autora: Gláucia Brandão
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura
Objeto do Gasto: Estímulo à Produção Cultural (despesas correntes)
Valor: R$ 20.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 372
Autora: Gláucia Brandão
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
Objeto do Gasto: Construção de Unidades da Polícia Civil -
Construção de Posto de Perícia Técnica Integrada ( Perícia Técnica e
IML), no Município de Ribeirão das Neves. (despesas de capital)
Valor: R$ 20.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 373
Autor: Vanderlei Miranda
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de
capital)
Valor: R$ 1.000.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 374
Autor: Fahim Sawan
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes
e da Juventude
Objeto do Gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos
e de Atividades Físicas (despesas de capital)
Valor: R$ 50.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 375
Autor: Fahim Sawan
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Educação
Objeto do Gasto: Atendimento aos Municípios (despesas de capital)
Valor: R$ 100.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 376
Autor: Fahim Sawan
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de
capital)
Valor: R$ 400.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 377
Autor: Fahim Sawan
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
Objeto do Gasto: Apoio aos Municípios em Obras de Infra-Estrutura
(despesas de capital)
Valor: R$ 450.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 378
Autora: Rosângela Reis
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de
capital)
Valor: R$ 650.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 379
Autora: Rosângela Reis
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes
e da Juventude
Objeto do Gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas
correntes)
Valor: R$ 50.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 380
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Autora: Rosângela Reis
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
Objeto do Gasto: Apoio aos Municípios em Obras de Infra-Estrutura
(despesas de capital)
Valor: R$ 300.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 381
Autora: Rosângela Reis
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social
Objeto do Gasto: Execução da Política de Primeiro Emprego
(despesas correntes)
Valor: R$ 20.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE TEXTO: 382
Autora: Rosângela Reis
Na Proposta Orçamentária 2008, Projeto de Lei 1.616/07, volume IV,
Demonstrativo Detalhado das Obras de Responsabilidade do Estado,
por Região e Município, na Especificação: 06122 004 1 205, página
56, que se refere a Construção de Unidade Socioeducativas, na obra
de número 444, Região do Rio Doce, substituir a expressão "Diversos
Municípios", por "Ipatinga".
EMENDA DE DESPESA: 383
Autora: Rosângela Reis
Unidade Orçamentária Beneficiada: Corpo de Bombeiros Militar do
Estado de Minas Gerais
Objeto do Gasto: Reforma e Ampliação de Unidades Prediais do
CBMMG - Reforma e Ampliação da Unidade do Corpo de Bombeiros
de Ipatinga. (despesas de capital)
Valor: R$ 20.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 384
Autora: Rosângela Reis
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
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Objeto do Gasto: Construção de Unidades da Polícia Civil -
Construção do Posto de Perícia Técnica Integrada (Perícia Técnica e
IML) no Município de Ipatinga. (despesas de capital)
Valor: R$ 20.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 385
Autora: Rosângela Reis
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
Objeto do Gasto: Construção de Unidades da Polícia Civil -
Construção da Sede da 1ª DRPC, no Município de Ipatinga.
(despesas de capital)
Valor: R$ 20.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 386
Autora: Rosângela Reis
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
Objeto do Gasto: Construção de Unidades da Polícia Civil -
Construção de Delegacia Seccional no Município de Coronel
Fabriciano. (despesas de capital)
Valor: R$ 20.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 387
Autor: Dalmo Ribeiro Silva
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do Gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde
(despesas de capital)
Valor: R$ 400.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 388
Autor: Dalmo Ribeiro Silva
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
Objeto do Gasto: Apoio aos Municípios em Obras de Infra-Estrutura
(despesas de capital)
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Valor: R$ 400.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 389
Autor: Dalmo Ribeiro Silva
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social
Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades com
Equipamentos e Manutenção de suas Atividades (despesas de
capital)
Valor: R$ 100.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 390
Autor: Dalmo Ribeiro Silva
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de
capital)
Valor: R$ 100.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 391
Autor: Délio Malheiros
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
Objeto do Gasto: Apoio aos Municípios em Obras de Infra-Estrutura
(despesas de capital)
Valor: R$ 250.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 392
Autor: Délio Malheiros
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Saúde
Objeto do Gasto: Planejamento, Gestão e Finanças (despesas
correntes)
Valor: R$ 300.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 393
Autor: Délio Malheiros
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes
e da Juventude
Objeto do Gasto: Promoção de Atividades Físicas e Lazer (despesas
correntes)
Valor: R$ 50.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 394
Autor: Délio Malheiros
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
Objeto do Gasto: Estruturação dos Parques Estaduais e dos Atrativos
Naturais (despesas correntes)
Valor: R$ 50.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 395
Autor: Délio Malheiros
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social
Objeto do Gasto: Realização das Atividades Complementares
(despesas correntes)
Valor: R$ 100.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 396
Autor: Délio Malheiros
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Regional e Política Urbana
Objeto do Gasto: Poço Profundo: Perfuração, Instalação e Distribuição
de Água (despesas de capital)
Valor: R$ 200.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 397
Autor: Délio Malheiros
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Defesa
Social
Objeto do Gasto: Aperfeiçoamento e Promoção da Qualidade da
Atuação dos Órgãos de Defesa Social (despesas de capital)
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Valor: R$ 50.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 398
Autor: Adalclever Lopes
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
Objeto do Gasto: Apoio aos Municípios em Obras de Infra-Estrutura
(despesas de capital)
Valor: R$ 600.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 399
Autor: Adalclever Lopes
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de
capital)
Valor: R$ 600.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 400
Autor: Adalclever Lopes
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social
Objeto do Gasto: Desenvolvimento e Implantação de Sistema de
Informática (despesas correntes)
Valor: R$ 300.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 401
Autor: Adalclever Lopes
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
Objeto do Gasto: Apoio aos Municípios em Obras de Infra-Estrutura
(despesas de capital)
Valor: R$ 700.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 402
Autor: Adalclever Lopes
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo



257

Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de
capital)
Valor: R$ 200.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 403
Autor: Adalclever Lopes
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social
Objeto do Gasto: Desenvolvimento e Implantação de Sistema de
Informática (despesas correntes)
Valor: R$ 100.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 404
Autor: Adalclever Lopes
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
Objeto do Gasto: Apoio aos Municípios em Obras de Infra-Estrutura -
Construção de Ponte na Zona Urbana do Município de Vargem Alegre
(Extensão da Rua Pedro Miné) (despesas de capital)
Valor: R$ 100.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 405
Autor: Adalclever Lopes
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de
capital)
Valor: R$ 700.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 406
Autor: Adalclever Lopes
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social
Objeto do Gasto: Qualificação Social e Profissional do Trabalhador
(despesas correntes)
Valor: R$ 100.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
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EMENDA DE DESPESA: 407
Autor: Alencar da Silveira Jr
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
Objeto do Gasto: Apoio aos Municípios em Obras de Infra-Estrutura
(despesas de capital)
Valor: R$ 270.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 408
Autor: Alencar da Silveira Jr
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social
Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades com
Equipamentos e Manutenção de suas Atividades (despesas de
capital)
Valor: R$ 300.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 409
Autor: Alencar da Silveira Jr
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social
Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades com
Equipamentos e Manutenção de suas Atividades (despesas correntes)
Valor: R$ 60.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 410
Autor: Alencar da Silveira Jr
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes
e da Juventude
Objeto do Gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas
correntes)
Valor: R$ 60.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 411
Autor: Alencar da Silveira Jr
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes
e da Juventude
Objeto do Gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos
e de Atividades Físicas (despesas de capital)
Valor: R$ 60.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 412
Autor: Alencar da Silveira Jr
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de
capital)
Valor: R$ 250.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 413 - Retirada pelo autor
EMENDA DE DESPESA: 414
Autor: Sargento Rodrigues
Unidade Orçamentária Beneficiada: Polícia Militar do Estado de Minas
Gerais
Objeto do Gasto: Desenvolvimento do Ensino Fundamental - Colégio
Tiradentes de Minas Gerais (despesas de capital)
Valor: R$ 50.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 415
Autor: Sargento Rodrigues
Unidade Orçamentária Beneficiada: Polícia Militar do Estado de Minas
Gerais
Objeto do Gasto: Policiamento Ostensivo Geral (despesas de capital)
Valor: R$ 60.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 416
Autor: Sargento Rodrigues
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes
e da Juventude
Objeto do Gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos
e de Atividades Físicas (despesas de capital)
Valor: R$ 30.000,00
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Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 417
Autor: Sargento Rodrigues
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social
Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades com
Equipamentos e Manutenção de suas Atividades (despesas de
capital)
Valor: R$ 130.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 418 - Retirada pelo autor
EMENDA DE DESPESA: 419
Autor: Rêmolo Aloise
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
Objeto do Gasto: Apoio aos Municípios em Obras de Infra-Estrutura
(despesas de capital)
Valor: R$ 1.000.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 420
Autor: Carlos Pimenta
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes
e da Juventude
Objeto do Gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas
correntes)
Valor: R$ 50.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 421
Autor: Arlen Santiago
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
Objeto do Gasto: Apoio aos Municípios em Obras de Infra-Estrutura
(despesas de capital)
Valor: R$ 500.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 422
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Autor: Arlen Santiago
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do Gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde
(despesas correntes)
Valor: R$ 400.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 423
Autor: Arlen Santiago
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de
capital)
Valor: R$ 100.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 424
Autor: Elmiro Nascimento
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
Objeto do Gasto: Apoio aos Municípios em Obras de Infra-Estrutura
(despesas de capital)
Valor: R$ 600.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 425
Autor: Elmiro Nascimento
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de
capital)
Valor: R$ 200.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 426
Autor: Elmiro Nascimento
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes
e da Juventude
Objeto do Gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos
e de Atividades Físicas (despesas de capital)
Valor: R$ 200.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
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EMENDA DE DESPESA: 427
Autor: Neider Moreira
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
Objeto do Gasto: Apoio aos Municípios em Obras de Infra-Estrutura
(despesas de capital)
Valor: R$ 600.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 428
Autor: Neider Moreira
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do Gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde
(despesas correntes)
Valor: R$ 150.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 429
Autor: Neider Moreira
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de
capital)
Valor: R$ 250.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 430
Autor: Hely Tarqüínio
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de
capital)
Valor: R$ 700.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 431
Autor: Hely Tarqüínio
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do Gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde
(despesas de capital)
Valor: R$ 200.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
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EMENDA DE DESPESA: 432
Autor: Hely Tarqüínio
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes
e da Juventude
Objeto do Gasto: Promoção de Atividades Físicas e Lazer (despesas
correntes)
Valor: R$ 50.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 433
Autor: Hely Tarqüínio
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social
Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades com
Equipamentos e Manutenção de suas Atividades (despesas correntes)
Valor: R$ 50.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 434
Autor: Pinduca Ferreira
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
Objeto do Gasto: Apoio aos Municípios em Obras de Infra-Estrutura
(despesas de capital)
Valor: R$ 950.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 435
Autor: Pinduca Ferreira
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes
e da Juventude
Objeto do Gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas
correntes)
Valor: R$ 50.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 436
Autor: Elmiro Nascimento
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Educação
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Objeto do Gasto: Melhoria da Infra-Estrutura Física, Mobiliário e
Equipamentos Escolares - Ensino Fundamental (despesas de capital)
Valor: R$ 30.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 437
Autor: Elmiro Nascimento
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes
e da Juventude
Objeto do Gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos
e de Atividades Físicas (despesas de capital)
Valor: R$ 300.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 438
Autor: André Quintão
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
Objeto do Gasto: Apoio aos Municípios em Obras de Infra-Estrutura
(despesas de capital)
Valor: R$ 435.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 439
Autor: André Quintão
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do Gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde
(despesas de capital)
Valor: R$ 110.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 440
Autor: André Quintão
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social
Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades com
Equipamentos e Manutenção de suas Atividades (despesas de
capital)
Valor: R$ 290.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
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EMENDA DE DESPESA: 441
Autor: André Quintão
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes
e da Juventude
Objeto do Gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos
e de Atividades Físicas (despesas de capital)
Valor: R$ 80.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 442
Autor: André Quintão
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes
e da Juventude
Objeto do Gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas
correntes)
Valor: R$ 45.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 443
Autor: André Quintão
Unidade Orçamentária Beneficiada: Universidade do Estado de Minas
Gerais
Objeto do Gasto: Ensino de Terceiro Grau - Implantação do Núcleo
Interdisciplinar de Ação Social - Aquisição de Equipamentos
(despesas de capital)
Valor: R$ 40.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 444
Autor: Carlin Moura
Unidade Orçamentária Beneficiada: Departamento de Estradas de
Rodagem do Estado de Minas Gerais
Objeto do Gasto: Pavimentação de Rodovias da Rede Estadual -
Pavimentação Asfáltica do Trecho de Aproximadamente 26 Km, que
liga os Municípios de Belo Oriente e Ipatinga, Passando Pelas
Comunidades do Bagre e Santana do Paraíso (despesas de capital)
Valor: R$ 2.600.000,00
Unidade Orçamentária Deduzida: Secretaria de Estado de Governo
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Projeto e/ou Atividade Deduzida: Divulgação Governamental (outras
despesas correntes)
EMENDA DE DESPESA: 445
Autor: Carlin Moura
Unidade Orçamentária Beneficiada: Departamento de Estradas de
Rodagem do Estado de Minas Gerais
Objeto do Gasto: Pavimentação de Rodovias da Rede Estadual -
Pavimentação Asfáltica do Trecho Entre a Penitenciária Francisco
Floriano de Paulia (Vila Nova Floresta) à Br-381, no Município de
Governandor Valadares. (despesas de capital)
Valor: R$ 2.000.000,00
Unidade Orçamentária Deduzida: Secretaria de Estado de Governo
Projeto e/ou Atividade Deduzida: Planejamento, Gestão e Finanças
(outras despesas correntes)
EMENDA DE DESPESA: 446
Autor: Carlin Moura
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
Objeto do Gasto: Apoio aos Municípios em Obras de Infra-Estrutura -
Pavimentação Asfáltica das Ruas no Município e São João da Ponte.
(despesas de capital)
Valor: R$ 800.000,00
Unidade Orçamentária Deduzida: Gabinete Militar do Governador do
Estado de Minas Gerais
Projeto e/ou Atividade Deduzida: Proteção Governamental a
Autoridades e Segurança Física dos Palácios (outras despesas
correntes)
EMENDA DE DESPESA: 447
Autor: Carlin Moura
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
Objeto do Gasto: Construção de Novas Unidades do Sistema Prisional
(Setop) - Construção de Nova Unidade Prisional no Bairro Cidade
Industrial, no Município de Contagem. (despesas de capital)
Valor: R$ 300.000,00
Unidade Orçamentária Deduzida: Secretaria de Estado de Governo
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Projeto e/ou Atividade Deduzida: Divulgação Governamental (outras
despesas correntes)
EMENDA DE DESPESA: 448
Autor: Carlin Moura
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social
Objeto do Gasto: Desenvolvimento, Divulgação e Incentivo ao
Associativismo - Aquisição de Bens Permanentes para Associação
das Mulheres de Contagem. (despesas de capital)
Valor: R$ 50.000,00
Unidade Orçamentária Deduzida: Gabinete Militar do Governador do
Estado de Minas Gerais
Projeto e/ou Atividade Deduzida: Proteção Governamental a
Autoridades e Segurança Física dos Palácios (outras despesas
correntes)
EMENDA DE DESPESA: 449
Autor: Carlin Moura
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social
Objeto do Gasto: Desenvolvimento, Divulgação e Incentivo ao
Associativismo - Aquisição de Equipamentos para Cursos
Profissionalizantes para Obras Social do Bairro Industrial no Município
de Contagem. (despesas de capital)
Valor: R$ 70.000,00
Unidade Orçamentária Deduzida: Gabinete Militar do Governador do
Estado de Minas Gerais
Projeto e/ou Atividade Deduzida: Proteção Governamental a
Autoridades e Segurança Física dos Palácios (outras despesas
correntes)
EMENDA DE DESPESA: 450
Autor: Carlin Moura
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social
Objeto do Gasto: Desenvolvimento, Divulgação e Incentivo ao
Associativismo - Aquisição de Equipamentos para Cursos
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Profissionalizantes para o Projeto de Vida do Bairro Amazonas no
Município de Contagem. (despesas de capital)
Valor: R$ 20.000,00
Unidade Orçamentária Deduzida: Gabinete Militar do Governador do
Estado de Minas Gerais
Projeto e/ou Atividade Deduzida: Proteção Governamental a
Autoridades e Segurança Física dos Palácios (outras despesas
correntes)
EMENDA DE DESPESA: 451
Autor: Carlin Moura
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social
Objeto do Gasto: Desenvolvimento, Divulgação e Incentivo ao
Associativismo - Aquisição de Bens Permanentes para Entidade
Ceabra. (despesas de capital)
Valor: R$ 20.000,00
Unidade Orçamentária Deduzida: Gabinete Militar do Governador do
Estado de Minas Gerais
Projeto e/ou Atividade Deduzida: Proteção Governamental a
Autoridades e Segurança Física dos Palácios (outras despesas
correntes)
EMENDA DE DESPESA: 452
Autor: Carlin Moura
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social
Objeto do Gasto: Desenvolvimento, Divulgação e Incentivo ao
Associativismo - Aquisição de Bens Permanentes para Entidade
Movimento Cultural de Nova Contagem, Município de Contagem.
(despesas de capital)
Valor: R$ 20.000,00
Unidade Orçamentária Deduzida: Gabinete Militar do Governador do
Estado de Minas Gerais
Projeto e/ou Atividade Deduzida: Proteção Governamental a
Autoridades e Segurança Física dos Palácios (outras despesas
correntes)
EMENDA DE DESPESA: 453



269

Autor: Carlin Moura
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social
Objeto do Gasto: Desenvolvimento, Divulgação e Incentivo ao
Associativismo - Aquisição de Bens Permanentes para Grupo Cultura
Nuc, do Bairro Alto Vera Cruz, no Município de Belo Horizonte.
(despesas de capital)
Valor: R$ 80.000,00
Unidade Orçamentária Deduzida: Gabinete Militar do Governador do
Estado de Minas Gerais
Projeto e/ou Atividade Deduzida: Proteção Governamental a
Autoridades e Segurança Física dos Palácios (outras despesas
correntes)
EMENDA DE DESPESA: 454
Autor: Carlin Moura
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social
Objeto do Gasto: Desenvolvimento, Divulgação e Incentivo ao
Associativismo - Aquisição de Bens Permanentes para Associação
Cultural Mimulus (despesas de capital)
Valor: R$ 150.000,00
Unidade Orçamentária Deduzida: Gabinete Militar do Governador do
Estado de Minas Gerais
Projeto e/ou Atividade Deduzida: Proteção Governamental a
Autoridades e Segurança Física dos Palácios (outras despesas
correntes)
EMENDA DE DESPESA: 455
Autor: Carlin Moura
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social
Objeto do Gasto: Desenvolvimento, Divulgação e Incentivo ao
Associativismo - Aquisição de Bens de Consumo para Instituto
Florestal Fernandes. (despesas correntes)
Valor: R$ 40.000,00
Unidade Orçamentária Deduzida: Gabinete Militar do Governador do
Estado de Minas Gerais
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Projeto e/ou Atividade Deduzida: Proteção Governamental a
Autoridades e Segurança Física dos Palácios (outras despesas
correntes)
EMENDA DE DESPESA: 456
Autor: Carlin Moura
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social
Objeto do Gasto: Desenvolvimento, Divulgação e Incentivo ao
Associativismo - Aquisição de Bens Permanentes para Associação
Comunitária Paulo Camilo, no Município de Betim, para Contrução de
Sede Própria. (despesas de capital)
Valor: R$ 80.000,00
Unidade Orçamentária Deduzida: Gabinete Militar do Governador do
Estado de Minas Gerais
Projeto e/ou Atividade Deduzida: Proteção Governamental a
Autoridades e Segurança Física dos Palácios (outras despesas
correntes)
EMENDA DE DESPESA: 457
Autor: Carlin Moura
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social
Objeto do Gasto: Desenvolvimento, Divulgação e Incentivo ao
Associativismo - Aquisição de Bens Permanentes para Associação
Comunitária do Bairro Jardim Casa Branca, no Município de Betim,
para Construção de Praça Pública. (despesas de capital)
Valor: R$ 100.000,00
Unidade Orçamentária Deduzida: Gabinete Militar do Governador do
Estado de Minas Gerais
Projeto e/ou Atividade Deduzida: Proteção Governamental a
Autoridades e Segurança Física dos Palácios (outras despesas
correntes)
EMENDA DE DESPESA: 458
Autor: Carlin Moura
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social
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Objeto do Gasto: Desenvolvimento, Divulgação e Incentivo ao
Associativismo - Aquisição de Bens Permanentes para Ong Parceiros
Pela Vida, no Município de Betim. (despesas de capital)
Valor: R$ 50.000,00
Unidade Orçamentária Deduzida: Secretaria de Estado de Governo
Projeto e/ou Atividade Deduzida: Divulgação Governamental (outras
despesas correntes)
EMENDA DE DESPESA: 459
Autor: Carlin Moura
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social
Objeto do Gasto: Desenvolvimento, Divulgação e Incentivo ao
Associativismo - Aquisição de Bens Permanentes para Associação
Comunitária do Bairro Ouro Negro, no Município de Ibirité, para
Construção de Creche Comunitária para os Moradores da Região.
(despesas de capital)
Valor: R$ 50.000,00
Unidade Orçamentária Deduzida: Secretaria de Estado de Governo
Projeto e/ou Atividade Deduzida: Divulgação Governamental (outras
despesas correntes)
EMENDA DE DESPESA: 460
Autor: Carlin Moura
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social
Objeto do Gasto: Desenvolvimento, Divulgação e Incentivo ao
Associativismo - Aquisição de Bens Consumiveis para Grupo de
Teatro e Dança e Máscaras de Guaranéria. (despesas correntes)
Valor: R$ 30.000,00
Unidade Orçamentária Deduzida: Secretaria de Estado de Governo
Projeto e/ou Atividade Deduzida: Divulgação Governamental (outras
despesas correntes)
EMENDA DE DESPESA: 461
Autor: Carlin Moura
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social
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Objeto do Gasto: Desenvolvimento, Divulgação e Incentivo ao
Associativismo - Aquisição de Bens Permanentes para Apae do
Município de São Vicente de Minas, para Ampliação da Sede e
Construção de Salas de Aulas. (despesas de capital)
Valor: R$ 100.000,00
Unidade Orçamentária Deduzida: Secretaria de Estado de Governo
Projeto e/ou Atividade Deduzida: Divulgação Governamental (outras
despesas correntes)
EMENDA DE DESPESA: 462
Autor: Carlin Moura
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social
Objeto do Gasto: Desenvolvimento, Divulgação e Incentivo ao
Associativismo - Aquisição de Bens Permanentes para Associação
dos Pequenos Produtores Rurais de Riachinho e Fazenda Venda, no
Município de São João da Ponte, para Construção de Poços
Artesianos. (despesas de capital)
Valor: R$ 50.000,00
Unidade Orçamentária Deduzida: Secretaria de Estado de Governo
Projeto e/ou Atividade Deduzida: Divulgação Governamental (outras
despesas correntes)
EMENDA DE DESPESA: 463
Autor: Carlin Moura
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social
Objeto do Gasto: Desenvolvimento, Divulgação e Incentivo ao
Associativismo - Aquisição de Bens Permanentes para Associação
dos Pequenos Produtores Ruarais de Barreiro Raso, Lagoa e Tipis, no
Município de São João da Ponte, para Construção de Sede Própria.
(despesas de capital)
Valor: R$ 100.000,00
Unidade Orçamentária Deduzida: Secretaria de Estado de Governo
Projeto e/ou Atividade Deduzida: Divulgação Governamental (outras
despesas correntes)
EMENDA DE DESPESA: 464
Autor: Carlin Moura
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social
Objeto do Gasto: Desenvolvimento, Divulgação e Incentivo ao
Associativismo - Aquisição de Bens de Consumo para Asilo São
Vicente de Paulo, no Município de Francisco Sá. (despesas correntes)
Valor: R$ 20.000,00
Unidade Orçamentária Deduzida: Secretaria de Estado de Governo
Projeto e/ou Atividade Deduzida: Divulgação Governamental (outras
despesas correntes)
EMENDA DE DESPESA: 465
Autor: Carlin Moura
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social
Objeto do Gasto: Desenvolvimento, Divulgação e Incentivo ao
Associativismo - Aquisição de Bens de Consumo para Associação dos
Pais e Amigos Excepcionais - Apae do Município de Francisco Sá.
(despesas correntes)
Valor: R$ 30.000,00
Unidade Orçamentária Deduzida: Secretaria de Estado de Governo
Projeto e/ou Atividade Deduzida: Divulgação Governamental (outras
despesas correntes)
EMENDA DE DESPESA: 466
Autor: Carlin Moura
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social
Objeto do Gasto: Desenvolvimento, Divulgação e Incentivo ao
Associativismo - Aquisição de Bens de Consumo para Instituto
Cidade, para Realização do Circuito de Cultura Cívica e Protagonismo
Juvenil. (despesas correntes)
Valor: R$ 100.000,00
Unidade Orçamentária Deduzida: Secretaria de Estado de Governo
Projeto e/ou Atividade Deduzida: Divulgação Governamental (outras
despesas correntes)
EMENDA DE DESPESA: 467
Autor: Carlin Moura
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social
Objeto do Gasto: Desenvolvimento, Divulgação e Incentivo ao
Associativismo - Aquisição de Bens Permanentes para Associação
dos Produtores Rurais de São João de Cima, para Construção de
Uma Caixa D'Agua Comunitária. (despesas de capital)
Valor: R$ 30.000,00
Unidade Orçamentária Deduzida: Secretaria de Estado de Governo
Projeto e/ou Atividade Deduzida: Divulgação Governamental (outras
despesas correntes)
EMENDA DE DESPESA: 468
Autor: Carlin Moura
Unidade Orçamentária Beneficiada: Departamento de Estradas de
Rodagem do Estado de Minas Gerais
Objeto do Gasto: Pavimentação de Rodovias da Rede Estadual -
Pavimentação Asfáltica do Trecho de Aproximadamente 26 Km, que
liga os Municípios de Marilac a Encruzilhada de São José da Safira e
Nacip Raydan. (despesas de capital)
Valor: R$ 1.800.000,00
Unidade Orçamentária Deduzida: Secretaria de Estado de Governo
Projeto e/ou Atividade Deduzida: Divulgação Governamental (outras
despesas correntes)
EMENDA DE DESPESA: 469
Autor: Carlin Moura
Unidade Orçamentária Beneficiada: Departamento de Estradas de
Rodagem do Estado de Minas Gerais
Objeto do Gasto: Pavimentação de Rodovias da Rede Estadual -
Pavimentação Asfáltica do Trecho Situado Entre os Municípios de
Virginópolis e Gonzaga. (despesas de capital)
Valor: R$ 1.500.000,00
Unidade Orçamentária Deduzida: Secretaria de Estado de Governo
Projeto e/ou Atividade Deduzida: Divulgação Governamental (outras
despesas correntes)
EMENDA DE DESPESA: 470
Autor: Carlin Moura
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
Objeto do Gasto: Apoio aos Municípios em Obras de Infra-Estrutura -
Construção do Centro Olímpico e Esportivo do Parque Fernão Dias,
Localizado nos Municípios de Contagem e Betim. (despesas de
capital)
Valor: R$ 5.000.000,00
Unidade Orçamentária Deduzida: Secretaria de Estado de Governo
Projeto e/ou Atividade Deduzida: Divulgação Governamental (outras
despesas correntes)
EMENDA DE DESPESA: 471
Autor: Carlin Moura
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
Objeto do Gasto: Apoio aos Municípios em Obras de Infra-Estrutura -
Criação de um Centro de Educação e Cidadania aos Cidadãos,
Denomindado Bombeirolândia, Vinculada ao 2º Batalhão do Corpo de
Bombeiros do Estado de Minas Gerais, no Município de Contagem
(despesas de capital)
Valor: R$ 2.000.000,00
Unidade Orçamentária Deduzida: Secretaria de Estado de Governo
Projeto e/ou Atividade Deduzida: Divulgação Governamental (outras
despesas correntes)
EMENDA DE DESPESA: 472
Autor: Carlin Moura
Unidade Orçamentária Beneficiada: Departamento de Estradas de
Rodagem do Estado de Minas Gerais
Objeto do Gasto: Adequação e Aumento da Capacidade Viária -
Ampliação e Duplicação da Rodovia MG 808, no Trecho que liga os
Municípios de Contagem a Esmeraldas. (despesas de capital)
Valor: R$ 3.000.000,00
Unidade Orçamentária Deduzida: Secretaria de Estado de Governo
Projeto e/ou Atividade Deduzida: Divulgação Governamental (outras
despesas correntes)
EMENDA DE DESPESA: 473
Autor: Carlin Moura
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Departamento de Estradas de
Rodagem do Estado de Minas Gerais
Objeto do Gasto: Implantação de Obras de Arte Especiais (Pontes e
Viadutos) - Construção de 07 (Sete) Passarelas ao Longo da Rodovia
MG 808, no Trecho que liga os Municípios de Contagem a
Esmeraldas. (despesas de capital)
Valor: R$ 7.000.000,00
Unidade Orçamentária Deduzida: Secretaria de Estado de Governo
Projeto e/ou Atividade Deduzida: Divulgação Governamental (outras
despesas correntes)
EMENDA DE DESPESA: 474
Autor: Carlin Moura
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
Objeto do Gasto: Apoio aos Municípios em Obras de Infra-Estrutura -
Revitalização do Centro Social Urbano - Cesu do Bairro Eldorado, no
Município de Contagem/Mg. (despesas de capital)
Valor: R$ 300.000,00
Unidade Orçamentária Deduzida: Gabinete Militar do Governador do
Estado de Minas Gerais
Projeto e/ou Atividade Deduzida: Proteção Governamental a
Autoridades e Segurança Física dos Palácios (outras despesas
correntes)
EMENDA DE DESPESA: 475
Autor: Carlin Moura
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
Objeto do Gasto: Apoio aos Municípios em Obras de Infra-Estrutura -
Revitalização e Ampliação das Dependências do Centro de Formação
dos Bombeiros - Cebom Vinculado ao 2º Batalhão do Corpo de
Bombeiros de Minas Gerais, no Município de Contagem (despesas de
capital)
Valor: R$ 1.000.000,00
Unidade Orçamentária Deduzida: Gabinete Militar do Governador do
Estado de Minas Gerais
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Projeto e/ou Atividade Deduzida: Proteção Governamental a
Autoridades e Segurança Física dos Palácios (outras despesas
correntes)
EMENDA DE DESPESA: 476
Autor: Juninho Araújo
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de
capital)
Valor: R$ 600.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 477
Autor: Juninho Araújo
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
Objeto do Gasto: Apoio aos Municípios em Obras de Infra-Estrutura
(despesas de capital)
Valor: R$ 400.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 478
Autor: Luiz Tadeu Leite
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social
Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades com
Equipamentos e Manutenção de suas Atividades (despesas correntes)
Valor: R$ 300.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 479
Autor: Luiz Tadeu Leite
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes
e da Juventude
Objeto do Gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas
correntes)
Valor: R$ 100.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 480
Autor: Luiz Tadeu Leite
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
Objeto do Gasto: Apoio aos Municípios em Obras de Infra-Estrutura
(despesas de capital)
Valor: R$ 300.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 481
Autor: Luiz Tadeu Leite
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de
capital)
Valor: R$ 300.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 482
Autor: Vanderlei Jangrossi
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
Objeto do Gasto: Apoio aos Municípios em Obras de Infra-Estrutura
(despesas de capital)
Valor: R$ 800.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 483
Autor: Vanderlei Jangrossi
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do Gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde
(despesas de capital)
Valor: R$ 100.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 484
Autor: Vanderlei Jangrossi
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes
e da Juventude
Objeto do Gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas
correntes)
Valor: R$ 100.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
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EMENDA DE DESPESA: 485
Autor: Dimas Fabiano
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
Objeto do Gasto: Apoio aos Municípios em Obras de Infra-Estrutura
(despesas de capital)
Valor: R$ 500.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 486
Autor: Dimas Fabiano
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas
correntes)
Valor: R$ 150.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 487
Autor: Dimas Fabiano
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes
e da Juventude
Objeto do Gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas
correntes)
Valor: R$ 100.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 488
Autor: Dimas Fabiano
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de
capital)
Valor: R$ 250.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 489
Autor: Weliton Prado
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
Objeto do Gasto: Investimentos Especiais em Municípios Estratégicos
(despesas de capital)
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Valor: R$ 1.000.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 490
Autor: Weliton Prado
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes
e da Juventude
Objeto do Gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos
e de Atividades Físicas (despesas de capital)
Valor: R$ 1.000.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 491
Autor: Weliton Prado
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Educação
Objeto do Gasto: Melhoria da Infra-Estrutura Física, Mobiliário e
Equipamentos Escolares - Ensino Fundamental (despesas de capital)
Valor: R$ 500.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 492
Autor: Weliton Prado
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Educação
Objeto do Gasto: Melhoria da Infra-Estrutura Física, Mobiliário e
Equipamentos Escolares - Ensino Médio (despesas de capital)
Valor: R$ 500.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 493
Autor: Weliton Prado
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de
capital)
Valor: R$ 1.000.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 494
Autor: Doutor Rinaldo
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Defesa
Social
Objeto do Gasto: Implementação de Ações de Policiamento
Comunitário, Prevenção Ativa e Segurança Cidadã - Aquisição de
160(Cento e Sessenta) Bases Comunitárias Móveis Completas com
01 Van Adaptada para o Uso; 02 Ciclo Patrulhas; 02 Moto Patrulhas,
Sendo 80(Oitenta) Bases a Serem Adquiridas no Exercício de 2008 e
80 (Oitenta) em 2009, para Atendimento a 45 Unidades da PMMG em
Todo Território do Estado. a Meta é Viabilizar a Implementação de
Ações de Policiamento Comunitário (Polícia Preventiva e Ostensiva),
Ação que Desde 2003 Integra o Planejamento Estratégico da PMMG.
(despesas de capital)
Valor: R$ 3.200.000,00
Unidade Orçamentária Deduzida: Polícia Militar do Estado de Minas
Gerais
Projeto e/ou Atividade Deduzida: Policiamento Ostensivo Geral (outras
despesas correntes)
EMENDA DE DESPESA: 495
Autor: Doutor Rinaldo
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do Gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde
(despesas de capital)
Valor: R$ 200.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 496
Autor: Doutor Rinaldo
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Defesa
Social
Objeto do Gasto: Implementação de Ações de Policiamento
Comunitário, Prevenção Ativa e Segurança Cidadã (despesas de
capital)
Valor: R$ 240.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 497
Autor: Doutor Rinaldo
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes
e da Juventude
Objeto do Gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas
correntes)
Valor: R$ 50.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 498
Autor: Doutor Rinaldo
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Educação
Objeto do Gasto: Melhoria da Infra-Estrutura Física, Mobiliário e
Equipamentos Escolares - Ensino Médio (despesas de capital)
Valor: R$ 100.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 499
Autor: Doutor Rinaldo
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Educação
Objeto do Gasto: Melhoria da Infra-Estrutura Física, Mobiliário e
Equipamentos Escolares - Ensino Fundamental (despesas de capital)
Valor: R$ 40.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 500
Autor: Doutor Rinaldo
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social
Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades com
Equipamentos e Manutenção de suas Atividades (despesas de
capital)
Valor: R$ 100.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 501
Autor: Doutor Rinaldo
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de
capital)
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Valor: R$ 270.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 502
Autor: Domingos Sávio
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
Objeto do Gasto: Apoio aos Municípios em Obras de Infra-Estrutura
(despesas de capital)
Valor: R$ 500.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 503
Autor: Domingos Sávio
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de
capital)
Valor: R$ 100.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 504
Autor: Domingos Sávio
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do Gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde
(despesas de capital)
Valor: R$ 100.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 505
Autor: Domingos Sávio
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Educação
Objeto do Gasto: Melhoria da Infra-Estrutura Física, Mobiliário e
Equipamentos Escolares - Ensino Fundamental (despesas de capital)
Valor: R$ 50.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 506
Autor: Domingos Sávio
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura
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Objeto do Gasto: Apoio às Manifestações da Cultura Imaterial
(despesas correntes)
Valor: R$ 50.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 507
Autor: Domingos Sávio
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes
e da Juventude
Objeto do Gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas
correntes)
Valor: R$ 30.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 508
Autor: Domingos Sávio
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes
e da Juventude
Objeto do Gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas
de capital)
Valor: R$ 70.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 509
Autor: Domingos Sávio
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social
Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades com
Equipamentos e Manutenção de suas Atividades (despesas de
capital)
Valor: R$ 50.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 510
Autor: Domingos Sávio
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
Objeto do Gasto: Apoio à Projetos de Gestão Ambiental (despesas de
capital)
Valor: R$ 50.000,00
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Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 511
Autor: Agostinho Patrús Filho
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
Objeto do Gasto: Apoio aos Municípios em Obras de Infra-Estrutura
(despesas de capital)
Valor: R$ 400.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 512
Autor: Agostinho Patrús Filho
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de
capital)
Valor: R$ 500.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 513
Autor: Agostinho Patrús Filho
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes
e da Juventude
Objeto do Gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos
e de Atividades Físicas (despesas de capital)
Valor: R$ 60.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 514
Autor: Agostinho Patrús Filho
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes
e da Juventude
Objeto do Gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas
correntes)
Valor: R$ 40.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 515
Autor: Sebastião Costa
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
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Objeto do Gasto: Apoio aos Municípios em Obras de Infra-Estrutura
(despesas de capital)
Valor: R$ 300.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 516
Autor: Sebastião Costa
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de
capital)
Valor: R$ 400.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 517
Autor: Sebastião Costa
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Saúde
Objeto do Gasto: Aquisição de Mobiliário e Equipamento Hospitalar
(despesas de capital)
Valor: R$ 70.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 518
Autor: Sebastião Costa
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes
e da Juventude
Objeto do Gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos
e de Atividades Físicas (despesas de capital)
Valor: R$ 170.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 519
Autor: Sebastião Costa
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes
e da Juventude
Objeto do Gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas
correntes)
Valor: R$ 30.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 520
Autor: Sebastião Costa
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Saúde
Objeto do Gasto: Compra de Medicamentos (despesas correntes)
Valor: R$ 30.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 521
Autor: Antônio Carlos Arantes
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
Objeto do Gasto: Apoio aos Municípios em Obras de Infra-Estrutura
(despesas de capital)
Valor: R$ 500.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 522
Autor: Antônio Carlos Arantes
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de
capital)
Valor: R$ 100.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 523
Autor: Antônio Carlos Arantes
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social
Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades com
Equipamentos e Manutenção de suas Atividades (despesas de
capital)
Valor: R$ 100.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 524
Autor: Antônio Carlos Arantes
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes
e da Juventude
Objeto do Gasto: Atendimento com Reforma e Construção para
Prefeituras e Entidades Não Governamentais. (despesas de capital)
Valor: R$ 50.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
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EMENDA DE DESPESA: 525
Autor: Antônio Carlos Arantes
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Saúde
Objeto do Gasto: Atendimento aos Municípios e Entidades Não
Governamentais com Reforma, Construção e Aquisição de
Equipamentos. (despesas de capital)
Valor: R$ 200.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 526
Autor: Antônio Carlos Arantes
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes
e da Juventude
Objeto do Gasto: Doação de Materiais Esportivos para Prefeituras e
Entidades Não Governamentais. (despesas correntes)
Valor: R$ 50.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 527
Autor: Alberto Pinto Coelho
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Educação
Objeto do Gasto: Melhoria da Infra-Estrutura Física, Mobiliário e
Equipamentos Escolares - Ensino Médio (despesas de capital)
Valor: R$ 50.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 528
Autor: Alberto Pinto Coelho
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
Objeto do Gasto: Apoio aos Municípios em Obras de Infra-Estrutura
(despesas de capital)
Valor: R$ 500.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 529
Autor: Alberto Pinto Coelho
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
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Objeto do Gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde
(despesas de capital)
Valor: R$ 150.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 530
Autor: Alberto Pinto Coelho
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes
e da Juventude
Objeto do Gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas
correntes)
Valor: R$ 25.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 531
Autor: Alberto Pinto Coelho
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de
capital)
Valor: R$ 200.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 532
Autor: Alberto Pinto Coelho
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do Gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde
(despesas correntes)
Valor: R$ 50.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 533
Autor: Alberto Pinto Coelho
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes
e da Juventude
Objeto do Gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas
de capital)
Valor: R$ 25.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 534
Autor: Gustavo Valadares
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
Objeto do Gasto: Apoio aos Municípios em Obras de Infra-Estrutura
(despesas de capital)
Valor: R$ 700.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 535
Autor: Gustavo Valadares
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de
capital)
Valor: R$ 300.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 536
Autora: Cecília Ferramenta
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Regional e Política Urbana
Objeto do Gasto: Implantar o Arranjo Institucional de Gestão
Metropolitana para a Região Metropolitana do Vale do Aço, Definido
na Constituição Estadual e Regulamentado Pelas Leis
Complementares 88/2006 e 90/2006. (despesas correntes)
Valor: R$ 250.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 537
Autora: Cecília Ferramenta
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Regional e Política Urbana
Objeto do Gasto: Estruturação e Manutenção da Agência da Região
Metropolitana do Vale do Aço (despesas correntes)
Valor: R$ 230.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 538
Autora: Cecília Ferramenta
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
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Objeto do Gasto: Ampliação do Sistema Rodoviário da Região
Metropolitana do Vale do Aço com a Pavimentação Asfáltica da MG -
760 que liga a Região do Vale do Aço à Zona da Mata Bem Como as
Rodovias Federais Br 381 e Br 262. (despesas de capital)
Valor: R$ 1.100.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 539
Autora: Cecília Ferramenta
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Regional e Política Urbana
Objeto do Gasto: Elaboração do Plano Diretor da Região
Metropolitana do Vale do Aço, com Intuito de Subsidiar o Arranjo
Institucional Metropolitano, Instituído na 1ª Conferência Metropolitana
do Vale do Aço. (despesas correntes)
Valor: R$ 250.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 540
Autora: Cecília Ferramenta
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de
capital)
Valor: R$ 450.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 541
Autora: Cecília Ferramenta
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social
Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades com
Equipamentos e Manutenção de suas Atividades (despesas correntes)
Valor: R$ 100.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 542
Autora: Cecília Ferramenta
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes
e da Juventude
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Objeto do Gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos
e de Atividades Físicas (despesas de capital)
Valor: R$ 60.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 543
Autora: Cecília Ferramenta
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes
e da Juventude
Objeto do Gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas
correntes)
Valor: R$ 40.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 544
Autora: Cecília Ferramenta
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal - Apoio
Financeiro ao Município de Santana do Paraíso/Mg. (despesas de
capital)
Valor: R$ 80.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 545
Autora: Cecília Ferramenta
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal - Apoio
Financeiro ao Município Coronel Fabriciano/Mg. (despesas de capital)
Valor: R$ 150.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 546
Autora: Cecília Ferramenta
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal - Apoio
Financeiro ao Município Ubaporanga/ Mg. (despesas de capital)
Valor: R$ 75.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 547
Autora: Cecília Ferramenta
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Educação
Objeto do Gasto: Construção Ampliação e Reforma de Prédios
Escolares - Ensino Fundamental - Apoio Financeiro à Escola Estadual
Francisca Rodrigues Valente do Município de Ubaporanga/Mg.
(despesas de capital)
Valor: R$ 15.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 548
Autora: Cecília Ferramenta
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Educação
Objeto do Gasto: Construção Ampliação e Reforma de Prédios
Escolares - Ensino Fundamental - Apoio Financeiro à Escola Estadual
Cesarino Alves Pereira do Município de Ubaporanga/Mg. (despesas
de capital)
Valor: R$ 30.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 549
Autora: Cecília Ferramenta
Unidade Orçamentária Beneficiada: Departamento de Estradas de
Rodagem do Estado de Minas Gerais
Objeto do Gasto: Duplicação de Trecho da Mg164 Entre o Município
de Bom Despacho e a Br262. (despesas de capital)
Valor: R$ 750.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 550
Autora: Cecília Ferramenta
Unidade Orçamentária Beneficiada: Departamento de Estradas de
Rodagem do Estado de Minas Gerais
Objeto do Gasto: Intervenções Marginais Complementares da Rodovia
Fernão Dias (Br381) (despesas de capital)
Valor: R$ 1.000.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 551
Autor: Carlin Moura
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Ciência,
Tecnologia e Ensino Superior
Objeto do Gasto: Implantação do Centro de Informações da Sectes -
Construção e Implantação de Unidade Avançada da Uemg no
Município de Contagem. (despesas de capital)
Valor: R$ 3.000.000,00
Unidade Orçamentária Deduzida: Secretaria de Estado de Governo
Projeto e/ou Atividade Deduzida: Divulgação Governamental (outras
despesas correntes)
EMENDA DE DESPESA: 552
Autor: Carlin Moura
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Ciência,
Tecnologia e Ensino Superior
Objeto do Gasto: Implantação do Centro de Informações da Sectes -
Construção e Implantação de um Núcleo Avançada da Uemg nos
Municípios de Nacip Raydan e Virgolândia. (despesas de capital)
Valor: R$ 1.000.000,00
Unidade Orçamentária Deduzida: Secretaria de Estado de Governo
Projeto e/ou Atividade Deduzida: Divulgação Governamental (outras
despesas correntes)
EMENDA DE DESPESA: 553
Autor: Carlin Moura
Unidade Orçamentária Beneficiada: Departamento de Estradas de
Rodagem do Estado de Minas Gerais
Objeto do Gasto: Implantação de Obras de Arte Especiais (Pontes e
Viadutos) - Construção de Ponte na Altura do Km 204 de Rodovia no
Distrito de Santo Antônio do Porto, no Município de Governador
Valadares. (despesas de capital)
Valor: R$ 1.000.000,00
Unidade Orçamentária Deduzida: Secretaria de Estado de Governo
Projeto e/ou Atividade Deduzida: Planejamento, Gestão e Finanças
(outras despesas correntes)
EMENDA DE DESPESA: 554
Autor: Carlin Moura
Unidade Orçamentária Beneficiada: Departamento de Estradas de
Rodagem do Estado de Minas Gerais
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Objeto do Gasto: Manutenção de Rodovias - Recuperação da
Pavimentação Asfáltica dos Perímetros Urbanos dos Municípios de
Guanhães e São João Evangelista, Cortadas Pela Rodovia Mgt - 120.
(despesas de capital)
Valor: R$ 1.000.000,00
Unidade Orçamentária Deduzida: Secretaria de Estado de Governo
Projeto e/ou Atividade Deduzida: Planejamento, Gestão e Finanças
(outras despesas correntes)
EMENDA DE DESPESA: 555
Autor: Carlin Moura
Unidade Orçamentária Beneficiada: Departamento de Estradas de
Rodagem do Estado de Minas Gerais
Objeto do Gasto: Manutenção de Rodovias - Recuperação da
Pavimentação Asfáltica da Rodovia Mgt - 120, Especialmente no
Trecho Entre os Municípios de Santa Maria de Itabira e Peçanha.
(despesas de capital)
Valor: R$ 1.000.000,00
Unidade Orçamentária Deduzida: Secretaria de Estado de Governo
Projeto e/ou Atividade Deduzida: Planejamento, Gestão e Finanças
(outras despesas correntes)
EMENDA DE DESPESA: 556
Autor: Carlin Moura
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Educação
Objeto do Gasto: Construção Ampliação e Reforma de Prédios
Escolares - Ensino Médio - Construção, Ampliação e Reforma de
Prédio Escolar em Escolas Estaduais de Ensino Médio no Município
de Contagem. (despesas de capital)
Valor: R$ 2.000.000,00
Unidade Orçamentária Deduzida: Secretaria de Estado de Governo
Projeto e/ou Atividade Deduzida: Planejamento, Gestão e Finanças
(outras despesas correntes)
EMENDA DE DESPESA: 557
Autor: Carlin Moura
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Educação
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Objeto do Gasto: Construção Ampliação e Reforma de Prédios
Escolares - Ensino Fundamental - Construção, Ampliação e Reforma
de Prédio Escolar em Escolas Estaduais do Ensino Fundamental no
Muncípio de Contagem. (despesas de capital)
Valor: R$ 1.000.000,00
Unidade Orçamentária Deduzida: Secretaria de Estado de Governo
Projeto e/ou Atividade Deduzida: Planejamento, Gestão e Finanças
(outras despesas correntes)
EMENDA DE DESPESA: 558
Autor: Carlin Moura
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
Objeto do Gasto: Apoio aos Municípios em Obras de Infra-Estrutura -
Implantação e Instalação de um Posto de Identificação no Município
de Contagem. (despesas de capital)
Valor: R$ 1.000.000,00
Unidade Orçamentária Deduzida: Secretaria de Estado de Governo
Projeto e/ou Atividade Deduzida: Planejamento, Gestão e Finanças
(outras despesas correntes)
EMENDA DE DESPESA: 559
Autor: Weliton Prado
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
Objeto do Gasto: Investimentos  Especiais  em Municípios
Estratégicos - Pavimentação Asfáltica de Vias no Bairro Novo
Horizonte no Município de Centralina. (despesas de capital)
Valor: R$ 500.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 560
Autor: Weliton Prado
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
Objeto do Gasto: Investimentos Especiais em Municípios Estratégicos
- Construção de Matadouro no Município de Centralina. (despesas de
capital)
Valor: R$ 500.000,00
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Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 561
Autor: Weliton Prado
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
Objeto do Gasto: Fornecimento de Elementos Estruturais para
Melhoria de Vias Públicas - Instalação de Mata-Burros em Vias do
Município de Indianópolis. (despesas de capital)
Valor: R$ 200.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE TEXTO: 562
Autor: Bancada do PT e Carlin Moura
Dê-se ao caput do art. 7º a seguinte redação:
"Art. 7° - Fica o Poder Executivo autorizado a abri r créditos
suplementares ao Orçamento Fiscal até o limite de 5% (cinco por
cento) da despesa fixada no art. 1°.".
Justificação: Em um período de estabilidade econômica e inflação
controlada não é possível aceitar uma margem de erro de
planejamento elevada. Historicamente, a média de suplementação ao
orçamento fiscal é de 5% do valor inicial das despesas, incluindo os
créditos orçamentários que não oneram o limite determinado nos
respectivos orçamentos. Assim, o limite de 10% proposto, com todas
as exceções do parágrafo único, supera em muito as reais
necessidades da execução orçamentária, permitindo uma margem de
remanejamentos que pode descaracterizar completamennte o
orçamento votado pela Assembléia. A emenda tem, portanto, o
objetivo de tornar mais rigoroso e realista o planejamento das ações
do governo e, além disso, tornar o Poder Legislativo, de acordo com
os princípios constitucionais, co-responsável pelo planejamento
estadual.
EMENDA DE TEXTO: 563
Autor: Bancada do PT e Carlin Moura
Suprima-se o parágrafo único do art. 7º.
Justificação: O limite de 10% para a abertura de créditos
suplementares proposto, com todas as exceções do parágrafo único,
supera em muito as reais necessidades da execução orçamentária.
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Hoje o Legislativo pode alterar menos de 10% das despesas da
proposta orçamentária enquanto o Executivo tem a possibilidade de
modificar livremente, sem discussão com o Parlamento, mais de 30%
da lei aprovada. A emenda procura corrigir essa enorme assimetria
entre os Poderes, ampliando o controle democrático sobre a gestão
financeira do Estado.
EMENDA DE TEXTO: 564
Autor: Bancada do PT e Carlin Moura
Acrescente-se ao art. 7° o seguinte § 2°, passando o parágrafo único
a § 1°:
"§ 2° - A autorização concedida pelo caput deste ar tigo não se aplica
ao programa 709 - Comunicação Social.".
Justificação: A emenda tenta dar tratamento republicano às despesas
de publicidade do governo, procurando submeter estes gastos ao
controle efetivo do Legislativo e da sociedade, de forma a impedir o
uso abusivo de recursos públicos como forma de implementação de
censura econômica sobre a imprensa. A dotação referente à
publicidade do governo já teve, até novembro deste ano, um
percentual de suplementação de 51,46%. com a suplementação do
programa de divulgação apenas 12 dos 35 programas estruturadores
passaram a ter previsão de despesa maior do que a da publicidade.
De fato, até 30 de setembro, o valor liquidado na divulgação
governamental (R$34 milhões), apenas com recursos próprios do
Estado, foi maior do que todas as despesas empenhadas, inclusive
com recursos federais, em 25 programas estruturadores. É inaceitável
que uma despesa tão pouco importante para a população do Estado
seja tão favorecida pelo governo.
EMENDA DE TEXTO: 565
Autor: Bancada do PT e Carlin Moura
Suprima-se, no Demonstrativo da Aplicação de Recursos nas Ações e
Serviços Públicos de Saúde, constante no Anexo I, as expressões
"1251.10 Polícia Militar do Estado de Minas Gerais (fontes 10 e 60)
15.829.119", "2011.10 Instituto de Previdência dos Servidores do
Estado de Minas Gerais (fonte 49) 119.253.077", "2121.10 Instituto de
Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais (fonte
49) 169.804.109", "4461.09 272 002 7 725 Benefícios previdenciários -
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IPSEMG (fontes 10 e 42 - aposentadorias e proventos) 80.083.551",
"4461.092720027209 Benefícios previdenciários - FUNED (fonte 10)
4.353.043", "4461.092720027225 Benefícios previdenciários -
FHEMIG (fonte 10) 22.352.339", "4461.092720027312 Benefícios
previdenciários - HEMOMINAS (fonte 10) 757.878",
"4461.092720027959 Benefícios previdenciários - Secretaria de
Saúde (fonte 10) 66.736.211", "5081.17 512 080 8 108 Expansão e
Garantia dos Serviços de Abastecimento de Água em Localidades
com Concessão da COPASA 285.000.000", "5081.17 512 080 8 159
Expansão e garantia dos serviços de esgotamento sanitário em
localidades com concessão da COPASA 443.600.000", "5081.17 512
080 8 163 Implantação dos sistemas de tratamento de esgoto
sanitário em localidades com concessão da COPASA 47.400.000",
substituindo-se as expressões "2.727.516.471" e 13,99%" pelas
expressões "1.477.107.574" e "7,56%", respectivamente.
Justificação: O Governo tenta encobrir no demonstrativo o déficit de
previsão de recursos vinculados ao SUS. A emenda procura dar
transparência ao orçamento, explicitando o déficit de 863 milhões no
setor e a aplicação em saúde de apenas 7,57% das receitas
provenientes de impostos e transferências. Para isso, propomos a
supressão de todas as despesas custeadas com fontes diferentes das
previstas na EC 29/00, assim como de todos as despesas que
contrariam a Resolução 322/03 do Conselho Nacional de Saúde,
homologada pelo Ministério da Saúde e aprovada pela Comissão de
Saúde da Câmara dos Deputados.
EMENDA DE DESPESA: 566
Autor: Bancada do PT e Carlin Moura
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social
Objeto do Gasto: Indenizações a Vítimas de Tortura (despesas
correntes)
Valor: R$ 500.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 567
Autor: Bancada do PT e Carlin Moura
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Universidade do Estado de Minas
Gerais
Objeto do Gasto: Apoio a Projetos de Pesquisa Científica (despesas
correntes)
Valor: R$ 1.000.000,00
Unidade Orçamentária Deduzida: Secretaria de Estado de Governo
Projeto e/ou Atividade Deduzida: Divulgação Governamental (outras
despesas correntes)
EMENDA DE DESPESA: 568
Autor: Bancada do PT e Carlin Moura
Unidade Orçamentária Beneficiada: Universidade do Estado de Minas
Gerais
Objeto do Gasto: Construção e Ampliação dos Campi da Uemg
(despesas de capital)
Valor: R$ 2.000.000,00
Unidade Orçamentária Deduzida: Secretaria de Estado de Governo
Projeto e/ou Atividade Deduzida: Divulgação Governamental (outras
despesas correntes)
EMENDA DE DESPESA: 569
Autor: Bancada do PT e Carlin Moura
Unidade Orçamentária Beneficiada: Universidade do Estado de Minas
Gerais
Objeto do Gasto: Desenvolvimento e Capacitação do Servidor
(despesas correntes)
Valor: R$ 500.000,00
Unidade Orçamentária Deduzida: Secretaria de Estado de Governo
Projeto e/ou Atividade Deduzida: Divulgação Governamental (outras
despesas correntes)
EMENDA DE DESPESA: 570
Autor: Bancada do PT e Carlin Moura
Unidade Orçamentária Beneficiada: Instituto de Terras do Estado de
Minas Gerais
Objeto do Gasto: Implantação de Infra-Estrutura em Assentamento de
Reforma Agrária (despesas de capital)
Valor: R$ 5.000.000,00
Unidade Orçamentária Deduzida: Secretaria de Estado de Governo
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Projeto e/ou Atividade Deduzida: Divulgação Governamental (outras
despesas correntes)
EMENDA DE DESPESA: 571
Autor: Bancada do PT e Carlin Moura
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Defesa
Social
Objeto do Gasto: Incentivo à Ampliação do Sistema Apac (despesas
correntes)
Valor: R$ 3.000.000,00
Unidade Orçamentária Deduzida: Secretaria de Estado de Governo
Projeto e/ou Atividade Deduzida: Divulgação Governamental (outras
despesas correntes)
EMENDA DE DESPESA: 572
Autor: Bancada do PT e Carlin Moura
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Defesa
Social
Objeto do Gasto: Incentivo à Ampliação do Sistema Apac (despesas
de capital)
Valor: R$ 2.000.000,00
Unidade Orçamentária Deduzida: Secretaria de Estado de Governo
Projeto e/ou Atividade Deduzida: Divulgação Governamental (outras
despesas correntes)
EMENDA DE DESPESA: 573
Autora: Elisa Costa
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Educação
Objeto do Gasto: Apoio à Implantação do Centro Federal de Educação
Tecnológica de Governador Valadares. (despesas de capital)
Valor: R$ 500.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 574
Autor: Bancada do PT e Carlin Moura
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social
Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades com
Equipamentos e Manutenção de suas Atividades (despesas correntes)
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Valor: R$ 75.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 575
Autor: Bancada do PT e Carlin Moura
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do Gasto: Assistência Hospitalar e Ambulatorial / Programação
Pactuada Integrada - Corrigir Parcialmente, Dentro do Estreito Limite
de Atuação do Parlamento na Formulação do Orçamento do Estado, o
Défict de Aplicação em Ações e Serviços Públicos de Saúde, de
Forma a Cumprir a Determinação da Emenda Constitucional nº 29, de
2000. (despesas correntes)
Valor: R$ 104.050.000,00
Deduções: Secretaria de Estado de Governo - Divulgação
Governamental (outras despesas correntes) - R$ 30.000.000,00
Fundo de Parcerias Público-Privadas do Estado de Minas Gerais -
Contraprestação Pecuniária (outras despesas correntes) - R$
6.000.000,00
Fundo de Parcerias Público-Privadas do Estado de Minas Gerais -
Verificador Independente (outras despesas correntes) - R$
1.000.000,00
Reserva de Contingência - R$ 65.600.000,00
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - Operacionalização
do Programa Estado para Resultados (outras despesas correntes) -
R$ 1.450.000,00
EMENDA DE DESPESA: 576
Autor: Bancada do PT e Carlin Moura
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do Gasto: Mutirão Pela Segurança Alimentar Nutricional em
Minas Gerais - Prosan (despesas correntes)
Valor: R$ 2.000.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 577
Autor: Bancada do PT e Carlin Moura
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo para a Infância e a
Adolescência
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Objeto do Gasto: Apoio aos Municípios e Entidades nos Serviços de
Atendimento aos Direitos da Criança e do Adolescente (despesas
correntes)
Valor: R$ 3.500.000,00
Unidade Orçamentária Deduzida: Secretaria de Estado de Governo
Projeto e/ou Atividade Deduzida: Divulgação Governamental (outras
despesas correntes)
EMENDA DE DESPESA: 578
Autor: Célio Moreira
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social
Objeto do Gasto: Centro de Convivência para Idosos. (despesas de
capital)
Valor: R$ 500.000,00
Unidade Orçamentária Deduzida: Secretaria de Estado de Governo
Projeto e/ou Atividade Deduzida: Divulgação Governamental (outras
despesas correntes)
EMENDA DE DESPESA: 579
Autor: Célio Moreira
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social
Objeto do Gasto: Apoio Financeiro às Entidades que Prestam
Serviços de Relevância Social. (despesas correntes)
Valor: R$ 300.000,00
Unidade Orçamentária Deduzida: Secretaria de Estado de Governo
Projeto e/ou Atividade Deduzida: Divulgação Governamental (outras
despesas correntes)
EMENDA DE DESPESA: 580
Autor: Célio Moreira
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Turismo
Objeto do Gasto: Construção do Centro de Convenções no Barreiro.
(despesas de capital)
Valor: R$ 10.000.000,00
Deduções: Secretaria de Estado de Governo - Divulgação
Governamental (outras despesas correntes) - R$ 7.529.000,00
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Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas - Construção,
Ampliação e Reforma de Prédios Públicos (investimentos) - R$
490.000,00
Secretaria de Estado de Turismo - Planejamento, Gestão e Finanças
(investimentos) - R$ 150.000,00
Secretaria de Estado de Cultura - Tecnologia da Informação (outras
despesas correntes) - R$ 230.000,00
Secretaria de Estado de Turismo - Promoção e Divulgação do Turismo
(outras despesas correntes) - R$ 1.600.000,00
Fundo de Desenvolvimento Metropolitano - Execução de Planos,
Programas e Projetos de Desenvolvimento Integrado Metropolitano
(inversões financeiras) - R$ 1.000,00
EMENDA DE DESPESA: 581
Autor: Célio Moreira
Unidade Orçamentária Beneficiada: Polícia Civil do Estado de Minas
Gerais
Objeto do Gasto: Reforma e Ampliação de Unidades Prediais -
Construção de Uma Seccional da Polícia Civil no Barreiro, em Belo
Horizonte. (despesas de capital)
Valor: R$ 60.000,00
Unidade Orçamentária Deduzida: Secretaria de Estado de Governo
Projeto e/ou Atividade Deduzida: Divulgação Governamental (outras
despesas correntes)
EMENDA DE DESPESA: 582
Autor: Dinis Pinheiro
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do Gasto: Medicamentos Básicos - Recursos Parta Aquisição
de Medicamentos para Portadores de Diabetes. (despesas correntes)
Valor: R$ 6.000.000,00
Unidade Orçamentária Deduzida: Fundo Estadual de Saúde
Projeto e/ou Atividade Deduzida: Medicamentos Básicos (outras
despesas correntes)
EMENDA DE DESPESA: 583
Autor: Dinis Pinheiro
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Educação
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Objeto do Gasto: Desenvolvimento da Educação Especial - Escola
Estadual São Rafael (Instituto São Rafael) (despesas de capital)
Valor: R$ 500.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 584
Autor: Dinis Pinheiro
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do Gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde -
Aquisição de Equipamento Hospitalar, Sendo: R$ 1.000.000,00 (Um
Milhão de Reais) Destinados ao Hospital Félicio Rocho e R$
500.000,00 (Quinhentos Mil Reais) ao Hospital da Baleia. (despesas
de capital)
Valor: R$ 1.500.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 585
Autor: Dinis Pinheiro
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
Objeto do Gasto: Apoio aos Municípios em Obras de Infra-Estrutura
(despesas de capital)
Valor: R$ 600.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 586
Autor: Dinis Pinheiro
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social
Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades com
Equipamentos e Manutenção de suas Atividades (despesas correntes)
Valor: R$ 300.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 587
Autor: Dinis Pinheiro
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes
e da Juventude
Objeto do Gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas
correntes)
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Valor: R$ 50.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 588
Autor: Dinis Pinheiro
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes
e da Juventude
Objeto do Gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas
de capital)
Valor: R$ 50.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 589
Autor: Célio Moreira
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Defesa
Social
Objeto do Gasto: Constituição de Rede de Serviços e Projetos de
Atendimento ao Usuário de Droga (despesas correntes)
Valor: R$ 1.280.000,00
Unidade Orçamentária Deduzida: Secretaria de Estado de Governo
Projeto e/ou Atividade Deduzida: Divulgação Governamental (outras
despesas correntes)
EMENDA DE DESPESA: 590
Autor: Célio Moreira
Unidade Orçamentária Beneficiada: Polícia Militar do Estado de Minas
Gerais
Objeto do Gasto: Modernização Logística de Unidades Prediais
Integradas (Pm) (despesas de capital)
Valor: R$ 1.000.000,00
Unidade Orçamentária Deduzida: Secretaria de Estado de Governo
Projeto e/ou Atividade Deduzida: Divulgação Governamental (outras
despesas correntes)
EMENDA DE DESPESA: 591
Autor: Célio Moreira
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Defesa
Social
Objeto do Gasto: Olho Vivo - Controle e Redução da Criminalidade.
(despesas correntes)
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Valor: R$ 1.000.000,00
Unidade Orçamentária Deduzida: Secretaria de Estado de Governo
Projeto e/ou Atividade Deduzida: Divulgação Governamental (outras
despesas correntes)
EMENDA DE DESPESA: 592
Autor: Célio Moreira
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundação Hospitalar do Estado
de Minas Gerais
Objeto do Gasto: Complexo de Hospitais Gerais - Aquisição de
Equipamentos para a Rede de Atenção Básica em Saúde do
Município de Chapada do Norte. (despesas de capital)
Valor: R$ 50.000,00
Unidade Orçamentária Deduzida: Secretaria de Estado de Governo
Projeto e/ou Atividade Deduzida: Divulgação Governamental (outras
despesas correntes)
EMENDA DE DESPESA: 593
Autor: Comissão de Saúde
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do Gasto: Sistema Estadual e Transporte Sanitário Sets
(despesas correntes)
Valor: R$ 6.500.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 594
Autor: Comissão de Saúde
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do Gasto: Sistema Estadual e Transporte Sanitário Sets
(despesas de capital)
Valor: R$ 7.500.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 595
Autor: Comissão de Saúde
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do Gasto: Melhoria da Qualidade da Atenção Hospitalar de
Urgência e Emergência nos Hospitais do Sus, no Programa 044-
Regionalização da Atenção à Saúde. (despesas correntes)
Valor: R$ 60.000.000,00
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Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 596
Autor: Comissão de Saúde
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do Gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde
(despesas de capital)
Valor: R$ 24.000.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 597
Autor: Comissão de Saúde
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do Gasto: Fortalecimento e Melhoria da Qualidade dos
Hospitais do Sistema Único de Saúde - Pro-Hosp (despesas
correntes)
Valor: R$ 20.000.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 598
Autor: Comissão de Saúde
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do Gasto: Fortalecimento e Melhoria da Qualidade dos
Hospitais do Sistema Único de Saúde - Pro-Hosp (despesas de
capital)
Valor: R$ 30.000.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 599
Autor: Comissão de Saúde
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do Gasto: Medicamentos Básicos (despesas correntes)
Valor: R$ 12.000.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 600
Autor: Comissão de Saúde
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do Gasto: Ampliação da Cobertura Populacional do Psf
(despesas correntes)
Valor: R$ 33.000.000,00
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Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 601
Autor: Comissão de Saúde
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do Gasto: Financiamento de Reforma, Construção e
Equipamento das Unidades Básicas da Saúde do Psf (despesas de
capital)
Valor: R$ 32.000.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 602
Autor: Sargento Rodrigues
Unidade Orçamentária Beneficiada: Polícia Civil do Estado de Minas
Gerais
Objeto do Gasto: Desenvolvimento do Ensino Médio - Escola Estadual
Ordem e Progresso (despesas de capital)
Valor: R$ 50.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 603 - Retirada pelo autor
EMENDA DE DESPESA: 604
Autor: Sargento Rodrigues
Unidade Orçamentária Beneficiada: Polícia Militar do Estado de Minas
Gerais
Objeto do Gasto: Policiamento Ostensivo Geral (despesas de capital)
Valor: R$ 150.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 605
Autor: Ronaldo Magalhães
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura
Objeto do Gasto: Apoio às Manifestações da Cultura Imaterial
(despesas de capital)
Valor: R$ 100.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 606
Autor: Ronaldo Magalhães
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
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Objeto do Gasto: Apoio aos Municípios em Obras de Infra-Estrutura
(despesas de capital)
Valor: R$ 150.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 607
Autor: Ronaldo Magalhães
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do Gasto: Fortalecimento e Melhoria da Qualidade dos
Hospitais do Sistema Único de Saúde - Pro-Hosp (despesas de
capital)
Valor: R$ 400.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 608
Autor: Ronaldo Magalhães
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social
Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades com
Equipamentos e Manutenção de suas Atividades (despesas de
capital)
Valor: R$ 140.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 609
Autor: Ronaldo Magalhães
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes
e da Juventude
Objeto do Gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos
e de Atividades Físicas (despesas de capital)
Valor: R$ 210.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 610
Autor: Padre João
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
Objeto do Gasto: Apoio aos Municípios em Obras de Infra-Estrutura
(despesas de capital)
Valor: R$ 200.000,00
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Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 611
Autor: Padre João
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do Gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde
(despesas de capital)
Valor: R$ 170.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 612
Autor: Padre João
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do Gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde
(despesas correntes)
Valor: R$ 30.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 613
Autor: Padre João
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes
e da Juventude
Objeto do Gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos
e de Atividades Físicas (despesas de capital)
Valor: R$ 70.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 614
Autor: Padre João
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes
e da Juventude
Objeto do Gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas
correntes)
Valor: R$ 30.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 615
Autor: Padre João
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Educação
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Objeto do Gasto: Atendimento a Escola Família Agrícola (despesas de
capital)
Valor: R$ 80.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 616
Autor: Padre João
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Educação
Objeto do Gasto: Atendimento a Escola Família Agrícola (despesas
correntes)
Valor: R$ 20.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 617
Autor: Padre João
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social
Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades com
Equipamentos e Manutenção de suas Atividades (despesas de
capital)
Valor: R$ 150.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 618
Autor: Padre João
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social
Objeto do Gasto: Desenvolvimento, Divulgação e Incentivo ao
Associativismo (despesas de capital)
Valor: R$ 180.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 619
Autor: Padre João
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social
Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades com
Equipamentos e Manutenção de suas Atividades (despesas correntes)
Valor: R$ 50.000,00
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Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 620
Autor: Padre João
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social
Objeto do Gasto: Desenvolvimento, Divulgação e Incentivo ao
Associativismo (despesas correntes)
Valor: R$ 20.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 621
Autor: Mauri Torres
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do Gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde
(despesas de capital)
Valor: R$ 100.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 622
Autor: Mauri Torres
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social
Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades com
Equipamentos e Manutenção de suas Atividades (despesas de
capital)
Valor: R$ 100.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 623
Autor: Mauri Torres
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social
Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades com
Equipamentos e Manutenção de suas Atividades (despesas correntes)
Valor: R$ 50.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 624
Autor: Mauri Torres
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
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Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de
capital)
Valor: R$ 200.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 625
Autor: Mauri Torres
Unidade Orçamentária Beneficiada: Universidade do Estado de Minas
Gerais
Objeto do Gasto: Ensino de Terceiro Grau (despesas correntes)
Valor: R$ 30.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 626
Autor: Mauri Torres
Unidade Orçamentária Beneficiada: Universidade do Estado de Minas
Gerais
Objeto do Gasto: Ensino de Terceiro Grau (despesas de capital)
Valor: R$ 20.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 627
Autor: Mauri Torres
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
Objeto do Gasto: Apoio aos Municípios em Obras de Infra-Estrutura
(despesas correntes)
Valor: R$ 500.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 628
Autor: Padre João
Unidade Orçamentária Beneficiada: Instituto de Desenvolvimento do
Norte e Nordeste de Minas Gerais
Objeto do Gasto: Qualificação profissional para o desenvolvimento
das cadeias produtivas priorizadas (despesas correntes)
Valor: R$ 970.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE TEXTO: 629
Autor: Domingos Sávio
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"Art. - Fica assegurado recursos no valor de R$100.000,00 (cem mil
reais) para as obras de pavimentação de vias públicas no Município
de Paracatu."
EMENDA DE DESPESA: 630
Autor: Sebastião Helvécio
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
Objeto do Gasto: Apoio aos Municípios em Obras de Infra-Estrutura
(despesas de capital)
Valor: R$ 500.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 631
Autor: Sebastião Helvécio
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de
capital)
Valor: R$ 475.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 632
Autor: Sebastião Helvécio
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Educação
Objeto do Gasto: Melhoria da Infra-Estrutura Física, Mobiliário e
Equipamentos Escolares - Ensino Fundamental (despesas de capital)
Valor: R$ 25.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 633
Autor: Sebastião Helvécio
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
Objeto do Gasto: Construção, Ampliação e Reforma de Prédios
Públicos - Modernização do Prédio - Edifício Prof. Kalil Hallack- Sede
do Hemominas em Juiz de Fora. (despesas de capital)
Valor: R$ 200.000,00
Unidade Orçamentária Deduzida: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
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Projeto e/ou Atividade Deduzida: Construção, Ampliação e Reforma
de Prédios Públicos (investimentos)
EMENDA DE DESPESA: 634
Autor: Sebastião Helvécio
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundação Hospitalar do Estado
de Minas Gerais
Objeto do Gasto: Construção e Reforma de Unidades Prediais -
Fhemig - Ampliação do Hospital Regional Dr.João Penido, em Juiz de
Fora, com a Construção do Almoxarifado e Abrigo do Lixo. (despesas
de capital)
Valor: R$ 261.000,00
Unidade Orçamentária Deduzida: Fundação Hospitalar do Estado de
Minas Gerais
Projeto e/ou Atividade Deduzida: Construção e Reforma de Unidades
Prediais - Fhemig (investimentos)
EMENDA DE DESPESA: 635
Autor: Sebastião Helvécio
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Educação
Objeto do Gasto: Construção Ampliação e Reforma de Prédios
Escolares - Ensino Médio - Construção de Prédio para a Instalação de
Escola Estadual de 2º Grau, na Zona Norte, no Município de Juiz de
Fora. (despesas de capital)
Valor: R$ 1.200.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 636
Autor: Célio Moreira
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
Objeto do Gasto: Apoio aos Municípios em Obras de Infra-Estrutura
(despesas de capital)
Valor: R$ 600.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 637
Autor: Célio Moreira
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura
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Objeto do Gasto: Aquisição de Instrumentos Musicais. (despesas de
capital)
Valor: R$ 20.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 638
Autor: Célio Moreira
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura
Objeto do Gasto: Aquisição de Uniformes/Vestimentas, Calçados e
Outros. (despesas correntes)
Valor: R$ 30.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 639
Autor: Célio Moreira
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social
Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades com
Equipamentos e Manutenção de suas Atividades (despesas de
capital)
Valor: R$ 50.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 640
Autor: Célio Moreira
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Regional e Política Urbana
Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades com
Equipamentos e Manutenção de suas Atividades. (despesas de
capital)
Valor: R$ 150.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 641
Autor: Célio Moreira
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes
e da Juventude
Objeto do Gasto: Aquisição de Uniformes Esportivos e Outros.
(despesas de capital)
Valor: R$ 50.000,00
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Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 642
Autor: Célio Moreira
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Educação
Objeto do Gasto: Melhoria da Infra-Estrutura Física, Mobiliária e
Equipamentos Escolares nas Escolas Públicas. (despesas de capital)
Valor: R$ 100.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE TEXTO: 643
Autor: Domingos Sávio
"Art. - Fica assegurado recursos no valor de R$50.000,00 (cinquenta
mil reais) para aquisição de móveis e equipamentos para a Escola
Estadual Antônio Carlos e Escola Estadual Júlia Camargos, do
Município de Paracatu."
EMENDA DE DESPESA: 644
Autor: Célio Moreira
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Regional e Política Urbana
Objeto do Gasto: Regularização Fundiária e Urbanização de Favelas
(despesas de capital)
Valor: R$ 500.000,00
Unidade Orçamentária Deduzida: Secretaria de Estado de Governo
Projeto e/ou Atividade Deduzida: Divulgação Governamental (outras
despesas correntes)
EMENDA DE DESPESA: 645
Autor: Lafayette de Andrada
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
Objeto do Gasto: Apoio aos Municípios em Obras de Infra-Estrutura
(despesas correntes)
Valor: R$ 700.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 646
Autor: Lafayette de Andrada
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes
e da Juventude
Objeto do Gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas
correntes)
Valor: R$ 100.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 647
Autor: Lafayette de Andrada
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social
Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades com
Equipamentos e Manutenção de suas Atividades (despesas correntes)
Valor: R$ 200.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 648
Autor: Gil Pereira
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas
correntes)
Valor: R$ 200.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 649
Autor: Gil Pereira
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Educação
Objeto do Gasto: Atendimento aos Municípios (despesas correntes)
Valor: R$ 100.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 650
Autor: Gil Pereira
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes
e da Juventude
Objeto do Gasto: Direção Superior (despesas correntes)
Valor: R$ 100.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 651
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Autor: Gil Pereira
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
Objeto do Gasto: Apoio aos Municípios em Obras de Infra-Estrutura
(despesas correntes)
Valor: R$ 400.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 652
Autor: Gil Pereira
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Saúde
Objeto do Gasto: Planejamento, Gestão e Finanças (despesas
correntes)
Valor: R$ 200.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 653
Autor: Roberto Carvalho
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
Objeto do Gasto: Apoio aos Municípios em Obras de Infra-Estrutura
(despesas de capital)
Valor: R$ 310.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 654
Autor: Roberto Carvalho
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Educação
Objeto do Gasto: Atendimento aos Municípios - Apoio Financeiro ao
Município de Santo Antônio do Itambé para Reforma /Ampliação
Escola Municipal (despesas de capital)
Valor: R$ 50.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 655
Autor: Roberto Carvalho
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
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Objeto do Gasto: Apoio aos Municípios em Obras de Infra-Estrutura -
Apoio Financeiro ao Município de Lima Duarte para Construção de
Quadra de Esportes no Distrito de Conceição de Ibitipoca (despesas
de capital)
Valor: R$ 40.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 656
Autor: Roberto Carvalho
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
Objeto do Gasto: Apoio aos Municípios em Obras de Infra-Estrutura -
Apoio Financeiro ao Município de Tabuleiro para Obras de Infra-
Estrutura Urbana (despesas de capital)
Valor: R$ 60.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 657
Autor: Roberto Carvalho
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
Objeto do Gasto: Apoio aos Municípios em Obras de Infra-Estrutura -
Apoio Financeiro ao Município de Jeceaba para Obras de Infra-
Estrutura Urbana (despesas de capital)
Valor: R$ 40.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 658
Autor: Roberto Carvalho
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
Objeto do Gasto: Apoio aos Municípios em Obras de Infra-Estrutura -
Apoio Financeiro ao Município de Comercinho para Obras de Infra-
Estrutura Urbana (despesas de capital)
Valor: R$ 60.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 659
Autor: Roberto Carvalho
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
Objeto do Gasto: Apoio aos Municípios em Obras de Infra-Estrutura -
Apoio Financeiro ao Município de Santo Antônio do Jacinto para
Obras de Infra-Estrutura Urbana (despesas de capital)
Valor: R$ 60.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 660
Autor: Roberto Carvalho
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal - Apoio
Financeiro ao Conselho de Desenvolvimento Comunitário de Dores do
Paraibuna, Distrito de Dores do Paraibuna no Município de Santos
Dumont (despesas de capital)
Valor: R$ 5.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 661
Autor: Roberto Carvalho
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
Objeto do Gasto: Apoio aos Municípios em Obras de Infra-Estrutura -
Apoio Financeiro ao Município de Pitangui para Obras de Infra-
Estrutura Urbana (despesas de capital)
Valor: R$ 50.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 662
Autor: Roberto Carvalho
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal - Apoio
Financeiro à Associação Escola Família Agrícola Comercinho Vida
Comunitária do Município de Comercinho (despesas de capital)
Valor: R$ 5.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 663
Autor: Roberto Carvalho
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Educação
Objeto do Gasto: Melhoria da Infra-Estrutura Física, Mobiliário e
Equipamentos Escolares - Ensino Médio - Apoio Financeiro à E.E.
Profª Francisca Pereira Rodrigues no Município de Piraúba (despesas
de capital)
Valor: R$ 5.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 664
Autor: Roberto Carvalho
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Educação
Objeto do Gasto: Melhoria da Infra-Estrutura Física, Mobiliário e
Equipamentos Escolares - Ensino Médio - Apoio Financeiro à E.E.
Deputado Oliveira Souza do Município de Bicas (despesas de capital)
Valor: R$ 5.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 665
Autor: Roberto Carvalho
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Educação
Objeto do Gasto: Melhoria da Infra-Estrutura Física, Mobiliário e
Equipamentos Escolares - Ensino Médio - Apoio Financeiro à E.E.
Prefeito Antônio Arruda do Município de Guiricema (despesas de
capital)
Valor: R$ 5.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 666
Autor: Roberto Carvalho
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Educação
Objeto do Gasto: Melhoria da Infra-Estrutura Física, Mobiliário e
Equipamentos Escolares - Ensino Médio - Apoio Financeiro à E.E.
Professor Lauro Epifâneo do Município de Divinópolis (despesas de
capital)
Valor: R$ 5.000,00



324

Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 667
Autor: Roberto Carvalho
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Educação
Objeto do Gasto: Melhoria da Infra-Estrutura Física, Mobiliário e
Equipamentos Escolares - Ensino Médio - Apoio Financeiro à
E.E.Mariana de Paiva do Município de Guidoval (despesas de capital)
Valor: R$ 5.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 668
Autor: Roberto Carvalho
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Educação
Objeto do Gasto: Melhoria da Infra-Estrutura Física, Mobiliário e
Equipamentos Escolares - Ensino Médio (despesas de capital)
Valor: R$ 75.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 669
Autor: Roberto Carvalho
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal - Apoio
Financeiro à Apae do Município de Andrelândia (despesas de capital)
Valor: R$ 5.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 670
Autor: Roberto Carvalho
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Educação
Objeto do Gasto: Melhoria da Infra-Estrutura Física, Mobiliário e
Equipamentos Escolares - Ensino Fundamental - Apoio Financeiro à
E.E. Aurélio Bento Salgado do Município de Piraúba (despesas de
capital)
Valor: R$ 5.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 671
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Autor: Roberto Carvalho
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Educação
Objeto do Gasto: Melhoria da Infra-Estrutura Física, Mobiliário e
Equipamentos Escolares - Ensino Fundamental - Apoio Financeiro à
E.E. Nossa Senhora de Montserrat do Município de Baependi
(despesas de capital)
Valor: R$ 5.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 672
Autor: Roberto Carvalho
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Educação
Objeto do Gasto: Melhoria da Infra-Estrutura Física, Mobiliário e
Equipamentos Escolares - Ensino Fundamental - Apoio Financeiro à
E.E. Astolfo Dutra do Município de Cataguases (despesas de capital)
Valor: R$ 5.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 673
Autor: Roberto Carvalho
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Educação
Objeto do Gasto: Melhoria da Infra-Estrutura Física, Mobiliário e
Equipamentos Escolares - Ensino Fundamental - Apoio Financeiro à
E.E.João Loyola do Município de Tocantins (despesas de capital)
Valor: R$ 10.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 674
Autor: Roberto Carvalho
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Educação
Objeto do Gasto: Melhoria da Infra-Estrutura Física, Mobiliário e
Equipamentos Escolares - Ensino Fundamental - Apoio Financeiro à
E.E.Vieira Marques do Município de Santos Dumont (despesas de
capital)
Valor: R$ 5.000,00
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Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 675
Autor: Roberto Carvalho
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Educação
Objeto do Gasto: Melhoria da Infra-Estrutura Física, Mobiliário e
Equipamentos Escolares - Ensino Fundamental - Apoio Financeiro à
E.E.Professor Querubim Cirino de Matos do Município de Medina
(despesas de capital)
Valor: R$ 5.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 676
Autor: Roberto Carvalho
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Educação
Objeto do Gasto: Melhoria da Infra-Estrutura Física, Mobiliário e
Equipamentos Escolares - Ensino Fundamental - Apoio Financeiro à
E.E.Elisa Cavalcanti do Município de Jacinto (despesas de capital)
Valor: R$ 5.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 677
Autor: Roberto Carvalho
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Educação
Objeto do Gasto: Melhoria da Infra-Estrutura Física, Mobiliário e
Equipamentos Escolares - Ensino Fundamental - Apoio Financeiro à
E.E.Coronel Joaquim Martins do Município de Guidoval (despesas de
capital)
Valor: R$ 5.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 678
Autor: Roberto Carvalho
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Educação
Objeto do Gasto: Melhoria da Infra-Estrutura Física, Mobiliário e
Equipamentos Escolares - Ensino Fundamental (despesas de capital)
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Valor: R$ 195.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 679
Autor: Roberto Carvalho
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social
Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades com
Equipamentos e Manutenção de suas Atividades - Apoio Financeiro
ao Asilo Lar dos Velhinhos do Município de Guidoval (despesas de
capital)
Valor: R$ 20.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 680
Autor: Roberto Carvalho
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social
Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades com
Equipamentos e Manutenção de suas Atividades - Apoio Financeiro à
Associação Paroquial de Assistência à Infância - Apai - do Município
de Mar de Espanha (despesas de capital)
Valor: R$ 5.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 681
Autor: Roberto Carvalho
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social
Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades com
Equipamentos e Manutenção de suas Atividades - Apoio Financeiro a
Entidade Assistencial do Município de Liberdade (despesas de capital)
Valor: R$ 5.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 682
Autor: Roberto Carvalho
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social
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Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades com
Equipamentos e Manutenção de suas Atividades - Apoio Financeiro à
Apae do Município de Rio Pomba (despesas de capital)
Valor: R$ 5.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 683
Autor: Roberto Carvalho
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social
Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades com
Equipamentos e Manutenção de suas Atividades - Apoio Financeiro à
Apae do Município de Visconde do Rio Branco (despesas de capital)
Valor: R$ 5.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 684
Autor: Roberto Carvalho
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social
Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades com
Equipamentos e Manutenção de suas Atividades - Apoio Financeiro
ao Asilo São Vicente de Paulo do Município de Rio Preto (despesas
de capital)
Valor: R$ 5.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 685
Autor: Roberto Carvalho
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social
Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades com
Equipamentos e Manutenção de suas Atividades - Apoio Financeiro
ao Asilo São Vicente de Paulo do Município de São Geraldo
(despesas de capital)
Valor: R$ 5.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 686
Autor: Roberto Carvalho
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social
Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades com
Equipamentos e Manutenção de suas Atividades - Apoio Financeiro
ao Conselho Municipal do Bem Estar do Menor do Município de São
João Nepomunceno (despesas de capital)
Valor: R$ 5.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 687
Autor: Roberto Carvalho
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social
Objeto do Gasto: Desenvolvimento, Divulgação e Incentivo ao
Associativismo - Apoio Financeiro à Associação União Nossa Senhora
Aparecida do Município de Cássia (despesas de capital)
Valor: R$ 5.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 688
Autor: Roberto Carvalho
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social
Objeto do Gasto: Desenvolvimento, Divulgação e Incentivo ao
Associativismo - Apoio Financeiro à Federação Municipal das
Associações Comunitárias dos Bairros e Distritos de Ubá - Femac - do
Município de Ubá (despesas de capital)
Valor: R$ 40.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 689
Autor: Roberto Carvalho
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social
Objeto do Gasto: Desenvolvimento, Divulgação e Incentivo ao
Associativismo - Apoio Financeiro à Federação Municipal das
Associações Comunitárias dos Bairros e Distritos de Ubá do Município
de Ubá (despesas correntes)
Valor: R$ 10.000,00
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Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 690
Autor: Roberto Carvalho
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social
Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades com
Equipamentos e Manutenção de suas Atividades - Apoio Financeiro
ao Asilo Lar Nossa Senhora das Mercês do Município de Mercês
(despesas de capital)
Valor: R$ 5.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 691
Autor: Roberto Carvalho
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social
Objeto do Gasto: Desenvolvimento, Divulgação e Incentivo ao
Associativismo (despesas correntes)
Valor: R$ 10.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 692
Autor: Roberto Carvalho
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social
Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades com
Equipamentos e Manutenção de suas Atividades (despesas de
capital)
Valor: R$ 305.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 693
Autor: Roberto Carvalho
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Educação
Objeto do Gasto: Atendimento aos Municípios (despesas de capital)
Valor: R$ 50.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 694
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Autor: Roberto Carvalho
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal - Apoio
Financeiro ao Hospital do Município de Cataguases (despesas de
capital)
Valor: R$ 5.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 695
Autor: Roberto Carvalho
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de
capital)
Valor: R$ 55.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 696
Autor: Sebastião Helvécio
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
Objeto do Gasto: Construção, Ampliação e/ou Reforma de Estradas
e/ou Logradouros Municipais - Construção da Estrada de Acesso da
Rodovia Br116 ao Bairro Esplanada, no Município de Além Paraíba.
(despesas de capital)
Valor: R$ 3.458.284,00
Unidade Orçamentária Deduzida: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
Projeto e/ou Atividade Deduzida: Investimentos Especiais em
Municípios Estratégicos (investimentos)
EMENDA DE TEXTO: 697
Autor: Sebastião Helvécio
Dê-se a ação 1.187 região Mata a seguinte redação:
implantação da UNIDADE PREDIAL INTEGRADA em Juiz de Fora, no
valor de R$5.000.000,00 (cinco milhõres de reais).
EMENDA DE TEXTO: 698
Autor: Sebastião Helvécio
Dê-se a obra 31 da Secretaria de Estado de Educação a seguinte
redação:
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construção de prédio para a instalação de escola estadual de 2º grau
na região dos Bairros Retiro-Jardim Esperança, em Juiz de Fora, no
valor de R$1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais).
EMENDA DE TEXTO: 699
Autor: Sebastião Helvécio
Dê-se a ação 3.016 da Codemig a seguinte redação:
projeto para a expansão da infra-estrutura do Distrito Industrial no
Município de Juiz de Fora, no valor de R$300.000,00 (trezentos mil
reais).
EMENDA DE TEXTO: 700
Autor: Sebastião Helvécio
Dê-se a ação 3.016, obra 17 da Codemig a seguinte redação:
projeto para a expansão do Distrito Industrial no Município de Rio
Pomba, no valor de R$50.000,00 (cinqüenta mil reais).
EMENDA DE TEXTO: 701
Autor: Sebastião Helvécio
Dê a obra 10 da Codemig a seguinte redação:
continuação da implementação das instalações necessárias aos
usuários do Expominas, em Juiz de Fora, no valor de R$3.480.000,00
(três milhões quatrocentos e oitenta mil reais).
EMENDA DE TEXTO: 702
Autor: Sebastião Helvécio
Dê-se a obra 326 da Gasmig a seguinte redação:
ampliação da rede de distribuição de gás natural no Município de Juiz
de Fora com acréscimo de dois quilômetros, no valor de
R$5.000.000,00 (cinco milhões de reais).
EMENDA DE TEXTO: 703
Autor: Sebastião Helvécio
Dê-se a obra 59 da Secretaria de Estado de Educação a seguinte
redação:
continuação da construção de prédio com doze salas de aula para
escola estadual de 2º grau, na região da Cidade Alta, no Município de
Juiz de Fora, no valor de R$500.000,00 (quinhentos mil reais).
EMENDA DE DESPESA: 704
Autor: Comissão de Participação Popular
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Educação
Objeto do Gasto: "Melhoria da Infra-Estrutura das Cozinhas, Áreas de
Armazenagem, Produção e Distribuição de Refeições sob a
Responsabilidade Técnica, Avaliação e Monitoramento da Qualidade
do Programa de Alimentação Escolar por Nutricionistas", no Programa
234 - Alimentação Escolar.
"Originada das PLE nº s 469 e 471/2007" (despesas de capital)
Valor: R$ 235.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 705
Autor: Comissão de Participação Popular
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Educação
Objeto do Gasto: "Melhoria da Infra-Estrutura das Cozinhas, Áreas de
Armazenagem, Produção e Distribuição de Refeições sob a
Responsabilidade Técnica, Avaliação e Monitoramento da Qualidade
do Programa de Alimentação Escolar por Nutricionistas", no Programa
234 - Alimentação Escolar.
"Originada das PLE nº s 469 e 471/2007" (despesas correntes)
Valor: R$ 235.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 706
Autor: Comissão de Participação Popular
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social
Objeto do Gasto: Abrigamento para Mulheres Vítimas de Violência -
"Originada das PLE nº s 49, 56 e 59/2007" (despesas correntes)
Valor: R$ 150.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 707
Autor: Comissão de Participação Popular
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social
Objeto do Gasto: Promoção dos Direitos da Mulher - "Originada das
PLE nº s 51, 54, 57, 58 e 61/2007" (despesas correntes)
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Valor: R$ 150.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 708
Autor: Comissão de Participação Popular
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social
Objeto do Gasto: "Proteção e Promoção dos Direitos dos Idosos" no
Programa 162 - Desenvolvimento de Políticas de Direitos Humanos.
"Originada das PLE nº s 53, 63, 73 e 136/2007" (despesas correntes)
Valor: R$ 100.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 709
Autor: Comissão de Participação Popular
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social
Objeto do Gasto: "Promoção da Igualdade Racial e dos Direitos das
Comunidades Tradicionais" no Programa 162 - Desenvolvimento de
Políticas de Direitos Humanos.
"Originada das PLE nº s 53, 63, 73 e 136/2007" (despesas correntes)
Valor: R$ 150.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 710
Autor: Comissão de Participação Popular
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social
Objeto do Gasto: "Mobilização Pelo Registro Civil" no Programa 162 -
Desenvolvimento de Políticas de Direitos Humanos.
"Originada das PLE nº s 53, 63, 73 e 136/2007" (despesas correntes)
Valor: R$ 100.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 711
Autor: Comissão de Participação Popular
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social
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Objeto do Gasto: Inclusão e Promoção Social do Portador de
Deficiência - "Originada das PLE nº s 53, 63, 73 e 136/2007"
(despesas correntes)
Valor: R$ 150.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 712
Autor: Comissão de Participação Popular
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social
Objeto do Gasto: Publicação de Boletim Informativo de Ações em Prol
das Pessoas com Deficiência - "Originada das PLE nº s 53, 63, 73 e
136/2007" (despesas correntes)
Valor: R$ 50.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 713
Autor: Comissão de Participação Popular
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social
Objeto do Gasto: Promoção e Proteção dos Direitos Humanos -
"Originada da PLE nº 70/2007” (despesas correntes)
Valor: R$ 100.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 714
Autor: Comissão de Participação Popular
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo de Desenvolvimento
Metropolitano
Objeto do Gasto: "Execução de Planos, Programas e Projetos de
Desenvolvimento Integrado Metropolitano da RMBH", no Programa
047 - RMBH"
"Originada das PLE nº s 159, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181 e
182/2007" (despesas de capital)
Valor: R$ 500,00
Unidade Orçamentária Deduzida: Fundo de Desenvolvimento
Metropolitano



336

Projeto e/ou Atividade Deduzida: Execução de Planos, Programas e
Projetos de Desenvolvimento Integrado Metropolitano (inversões
financeiras)
EMENDA DE DESPESA: 715
Autor: Comissão de Participação Popular
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Regional e Política Urbana
Objeto do Gasto: "Regularização Fundiária e Urbanização de Favelas
(RMVA)", no Programa Novo: RMVA
"Originada das PLE nº s 159, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181 e
182/2007" (despesas correntes)
Valor: R$ 20.000,00
Unidade Orçamentária Deduzida: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Regional e Política Urbana
Projeto e/ou Atividade Deduzida: Regularização Fundiária e
Urbanização de Favelas (outras despesas correntes)
EMENDA DE DESPESA: 716
Autor: Comissão de Participação Popular
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes
e da Juventude
Objeto do Gasto: "Centro Olímpico de Formação Esportiva", Dentro do
Programa 027 - Minas Olímpica.
"Originada da PLE nº 250/2007” (despesas de capital)
Valor: R$ 200.000,00
Unidade Orçamentária Deduzida: Secretaria de Estado de Esportes e
da Juventude
Projeto e/ou Atividade Deduzida: Ampliação e Reestruturação de
Espaços Esportivos e de Atividades Físicas (investimentos)
EMENDA DE DESPESA: 717
Autor: Comissão de Participação Popular
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo para a Infância e a
Adolescência
Objeto do Gasto: "Apoio a Conselhos Municipais e Tutelares da
Criança e do Adolescente", no Programa 266 - Gestão da Política da
Criança e do Adolescente.
"Originada da PLE nº 256/2007” (despesas correntes)
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Valor: R$ 700.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 718
Autor: Comissão de Participação Popular
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Defesa
Social
Objeto do Gasto: "Atendimento aos Adolescentes em Conflito com a
Lei em Medida Socioeducativa de Semiliberdade" no Programa 004 -
Atendimento às Medidas Socioeducativas.
"Originada da PLE nº 281/2007” (despesas correntes)
Valor: R$ 9.592.664,00
Unidade Orçamentária Deduzida: Secretaria de Estado de Defesa
Social
Projeto e/ou Atividade Deduzida: Atendimento aos Adolescentes em
Conflito com a Lei em Medidas com Privação de Liberdade (outras
despesas correntes)
EMENDA DE DESPESA: 719
Autor: Comissão de Participação Popular
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Educação
Objeto do Gasto: Atendimento a Escola Família Agrícola - "Originada
das PLE nº s 445, 446, 447, 465 e 467/2007" (despesas correntes)
Valor: R$ 200.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 720
Autor: Comissão de Participação Popular
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Assistência
Social
Objeto do Gasto: Co-Financiamento de Serviços e Benefícios para
Municípios na Execução de Proteção Básica - "Originada das PLE nº s
68, 71, 72, 76 e 78/2007" (despesas correntes)
Valor: R$ 1.700.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 721
Autor: Comissão de Participação Popular
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Assistência
Social
Objeto do Gasto: "Execução de Ações Regionalizadas de Proteção
Especial e Fomento a Consórcios Intermunicipais" no Programa 023 -
Implantação do Suas.
"Originada das PLE nº s 68, 71, 72, 76 e 78/2007" (despesas
correntes)
Valor: R$ 800.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 722
Autor: Comissão de Participação Popular
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Assistência
Social
Objeto do Gasto: Co-Financiamento para Municípios em Serviços no
Atendimento às Crianças e Adolescentes em Especial com Trajetória
de Rua e Trabalho Infantil - "Originada das PLE nº s 69 e 254/2007"
(despesas correntes)
Valor: R$ 400.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 723
Autor: Comissão de Participação Popular
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Assistência
Social
Objeto do Gasto: "Co-Financiamento para Municípios na Execução de
Serviços e Benefícios de Proteção Social Básica de Crianças e
Adolescentes" no Programa 023 - Implantação do Suas.
"Originada da PLE nº 75/2007” (despesas correntes)
Valor: R$ 700.000,00
Unidade Orçamentária Deduzida: Fundo Estadual de Assistência
Social
Projeto e/ou Atividade Deduzida: Co-Financiamento de Serviços e
Benefícios para Municípios na Execução de Proteção Básica (outras
despesas correntes)
EMENDA DE DESPESA: 724
Autor: Comissão de Participação Popular
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Assistência
Social
Objeto do Gasto: "Co-Financiamento para Municípios na Execução de
Serviços de Proteção Social Especial Destinados a Crianças e
Adolescentes" no Programa 023 - Implantação do Suas.
"Originada das PLE nº s 79 e 80/2007" (despesas correntes)
Valor: R$ 5.146.910,00
Unidade Orçamentária Deduzida: Fundo Estadual de Assistência
Social
Projeto e/ou Atividade Deduzida: Co-Financiamento de Serviços para
Municípios na Execução de Proteção Especial (outras despesas
correntes)
EMENDA DE DESPESA: 725
Autor: Comissão de Participação Popular
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social
Objeto do Gasto: "Apoio à Comercialização de Produtos da Economia
Popular Solidária" no Programa 117 - Política Pública de Trabalho,
Emprego e Renda.
"Originada das PLE nº s 113, 114, 116, 119 e 129/2007" (despesas
correntes)
Valor: R$ 350.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 726
Autor: Comissão de Participação Popular
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social
Objeto do Gasto: "Operacionalização das Ações do Conselho
Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente" no Programa 701
- Apoio à Administração Pública.
"Originada da PLE nº 134/2007” (despesas correntes)
Valor: R$ 80.000,00
Unidade Orçamentária Deduzida: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social
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Projeto e/ou Atividade Deduzida: Operacionalização dos Conselhos
Vinculados à Subsecretaria de Direitos Humanos (outras despesas
correntes)
EMENDA DE DESPESA: 727
Autor: Comissão de Participação Popular
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Defesa
Social
Objeto do Gasto: Atendimento aos Adolescentes em Conflito com a
Lei em Medidas em Meio Aberto - "Originada da PLE nº 285/2007”
(despesas correntes)
Valor: R$ 600.000,00
Unidade Orçamentária Deduzida: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
Projeto e/ou Atividade Deduzida: Construção de Unidades
Socioeducativas (investimentos)
EMENDA DE DESPESA: 728
Autor: Comissão de Participação Popular
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Defesa
Social
Objeto do Gasto: Atendimento das Condições Operacionais dos
Centros Socioeducativos - "Originada da PLE nº 287/2007” (despesas
de capital)
Valor: R$ 200.000,00
Unidade Orçamentária Deduzida: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
Projeto e/ou Atividade Deduzida: Construção de Unidades
Socioeducativas (investimentos)
EMENDA DE DESPESA: 729
Autor: Comissão de Participação Popular
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Defesa
Social
Objeto do Gasto: Implementação do Programa de Egressos do
Sistema Socioeducativo - "Originada da PLE nº 288/2007” (despesas
correntes)
Valor: R$ 700.000,00
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Unidade Orçamentária Deduzida: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
Projeto e/ou Atividade Deduzida: Construção de Unidades
Socioeducativas (investimentos)
EMENDA DE DESPESA: 730
Autor: Comissão de Participação Popular
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Defesa
Social
Objeto do Gasto: Reforma de Centros Socioeducativos - "Originada da
PLE nº 289/2007” (despesas de capital)
Valor: R$ 500.000,00
Unidade Orçamentária Deduzida: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
Projeto e/ou Atividade Deduzida: Construção de Unidades
Socioeducativas (investimentos)
EMENDA DE DESPESA: 731
Autor: Comissão de Participação Popular
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Educação
Objeto do Gasto: "Formação e Capacitação de Professores de
Educação Infantil" no Programa 233 - Cooperação Estado Município.
"Originada da PLE nº 485/2007” (despesas correntes)
Valor: R$ 300.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 732
Autor: Comissão de Participação Popular
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Educação
Objeto do Gasto: "Transporte Escolar" no Programa 233 - Cooperação
Estado Município.
"Originada das PLE nº s 442, 443, 444, 481, 488, 489, 490 e
499/2007" (despesas correntes)
Valor: R$ 10.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 733
Autor: Comissão de Participação Popular
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Instituto de Terras do Estado de
Minas Gerais
Objeto do Gasto: "Regularização Fundiária de Áreas Ocupadas por
Comunidades Indígenas e Quilombolas" no Programa 144 -
Desenvolvimento da Reforma Agrária.
"Originada das PLE nº s 128, 129 e 130/2007" (despesas correntes)
Valor: R$ 150.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 734
Autor: Comissão de Participação Popular
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundação Estadual do Meio
Ambiente
Objeto do Gasto: "Apoio às Cooperativas e Associações de Catadores
de Materiais Recicláveis" no Programa 045 - Resíduos Sólidos.
"Originada da PLE nº 540/2007” (despesas correntes)
Valor: R$ 370.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 735
Autor: Comissão de Participação Popular
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do Gasto: "Atenção à Saúde Mental Infanto-Juvenil" no
Programa 706 - Atenção à Saúde.
"Originada das PLE nº s 317, 362 e 364/2007" (despesas correntes)
Valor: R$ 900.000,00
Unidade Orçamentária Deduzida: Fundo Estadual de Saúde
Projeto e/ou Atividade Deduzida: Fortalecimento da Rede Municipal de
Saúde (outras despesas correntes)
EMENDA DE DESPESA: 736
Autor: Comissão de Participação Popular
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do Gasto: "Estruturação e Operacionalização do Sistema
Nacional de Vigilância Alimentar e Nutricional - Sisvan" no Programa
708 - Gestão do Sistema Único de Saúde.
"Originada da PLE nº 314/2007” (despesas correntes)
Valor: R$ 4.000.000,00
Unidade Orçamentária Deduzida: Fundo Estadual de Saúde
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Projeto e/ou Atividade Deduzida: Tecnologia da Informação em Saúde
(outras despesas correntes)
EMENDA DE DESPESA: 737
Autor: Comissão de Participação Popular
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do Gasto: Casa de Apoio à Gestante - "Originada da PLE nº
309/2007” (despesas de capital)
Valor: R$ 900.000,00
Unidade Orçamentária Deduzida: Fundo Estadual de Saúde
Projeto e/ou Atividade Deduzida: Centro Viva Vida de Referência
Secundária (investimentos)
EMENDA DE DESPESA: 738
Autor: Comissão de Participação Popular
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social
Objeto do  Gasto: "Acompanhamento Social nas Escolas Públicas" no
Programa 033 - Poupança Jovem.
"Originada da PLE nº 227/2007” (despesas correntes)
Valor: R$ 1.000.000,00
Unidade Orçamentária Deduzida: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social
Projeto e/ou Atividade Deduzida: Monitoramento e Avaliação do
Programa por Entidade Externa (outras despesas correntes)
EMENDA DE DESPESA: 739
Autor: Comissão de Participação Popular
Unidade Orçamentária Beneficiada: Empresa de Assistência Técnica
e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Objeto do Gasto: "Criação de Aves Domésticas" no Programa 028 -
Minas Sem Fome.
"Originada da PLE nº 96/2007” (despesas correntes)
Valor: R$ 30.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 740
Autor: Comissão de Participação Popular
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Educação
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Objeto do Gasto: "Capacitação de Professores de Educação Básica
das Escolas do Campo" no Programa Novo: Atendimento à Educação
no Campo.
"Originada das PLE nº s 98, 122, 421, 424, 432 e 483/2007"
(despesas correntes)
Valor: R$ 10.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 741
Autor: Comissão de Participação Popular
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Educação
Objeto do Gasto: "Melhoria da Infraestrutura das Escolas do Campo"
no Programa Novo: Atendimento à Educação no Campo.
"Originada das PLE nº s 98, 122, 421, 424, 432 e 483/2007"
(despesas correntes)
Valor: R$ 10.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 742
Autor: Comissão de Participação Popular
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do Gasto: "Instalação e Manutenção de Centros de Referência
em Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável - Cresans" no
Programa 732 - Segurança Alimentar.
"Originada das PLE nº s 89, 90 e 95/2007" (despesas correntes)
Valor: R$ 1.000.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 743
Autor: Comissão de Participação Popular
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Regional e Política Urbana
Objeto do Gasto: "Engenharia e Arquitetura Públicas" no Programa
025 - Lares Geraes.
"Originada da PLE nº 48/2007” (despesas correntes)
Valor: R$ 20.000,00
Unidade Orçamentária Deduzida: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Regional e Política Urbana
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Projeto e/ou Atividade Deduzida: Fortalecimento das Associações
Microrregionais (outras despesas correntes)
EMENDA DE DESPESA: 744
Autor: Comissão de Participação Popular
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes
e da Juventude
Objeto do Gasto: "Campos Verdes" no Programa 027 - Minas
Olímpica. (despesas de capital)
Valor: R$ 1.000,00
Unidade Orçamentária Deduzida: Secretaria de Estado de Esportes e
da Juventude
Projeto e/ou Atividade Deduzida: Modernização do Complexo
Mineirão-Mineirinho (investimentos)
EMENDA DE DESPESA: 745
Autor: Comissão de Participação Popular
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes
e da Juventude
Objeto do Gasto: "Academia na Escola" no Programa 027 - Minas
Olímpica.
"Originada das PLE nº s 243 e 245/2007" (despesas de capital)
Valor: R$ 1.000,00
Unidade Orçamentária Deduzida: Secretaria de Estado de Esportes e
da Juventude
Projeto e/ou Atividade Deduzida: Modernização do Complexo
Mineirão-Mineirinho (investimentos)
EMENDA DE DESPESA: 746
Autor: Comissão de Participação Popular
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes
e da Juventude
Objeto do Gasto: "Sempre Jovem" no Programa 027 - Minas Olímpica.
"Originada das PLE nº s 241 e 242/2007" (despesas correntes)
Valor: R$ 1.000,00
Unidade Orçamentária Deduzida: Secretaria de Estado de Esportes e
da Juventude
Projeto e/ou Atividade Deduzida: Modernização do Complexo
Mineirão-Mineirinho (investimentos)
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EMENDA DE DESPESA: 747
Autor: Comissão de Participação Popular
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes
e da Juventude
Objeto do Gasto: "Xadrez na Escola" no Programa 027 - Minas
Olímpica.
"Originada da PLE nº 238/2007” (despesas correntes)
Valor: R$ 1.000,00
Unidade Orçamentária Deduzida: Secretaria de Estado de Esportes e
da Juventude
Projeto e/ou Atividade Deduzida: Modernização do Complexo
Mineirão-Mineirinho (investimentos)
EMENDA DE DESPESA: 748
Autor: Comissão de Participação Popular
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Habitação
Objeto do Gasto: "Programa Lares Geraes Mulheres" no Programa
025 - Lares Geraes.
"Originada das PLE nº s 44, 46 e 47/2007" (despesas correntes)
Valor: R$ 2.924.554,00
Unidade Orçamentária Deduzida: Fundo Estadual de Habitação
Projeto e/ou Atividade Deduzida: Programa Lares Habitação Popular
(outras despesas correntes)
EMENDA DE DESPESA: 749
Autor: Comissão de Participação Popular
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Habitação
Objeto do Gasto: "Programa Lares Geraes Mulheres" no Programa
025 - Lares Geraes.
"Originada das PLE nº s 44, 46 e 47/2007" (despesas de capital)
Valor: R$ 5.880.526,00
Unidade Orçamentária Deduzida: Fundo Estadual de Habitação
Projeto e/ou Atividade Deduzida: Programa Lares Habitação Popular
(inversões financeiras)
EMENDA DE DESPESA: 750
Autora: Cecília Ferramenta
Unidade Orçamentária Beneficiada: Polícia Militar do Estado de Minas
Gerais
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Objeto do Gasto: Apoio Financeiro para Iniciar a Construção de
Quartel para Polícia Militar na Cidade de Coronel Fabriciano,
Conforme Projeto Aprovado no Deop. (despesas de capital)
Valor: R$ 1.000.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 751
Autor: Sebastião Helvécio
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
Objeto do Gasto: Construção e/ou Melhoramento de Obras de Arte
Especiais - Recuperação do Prédio Anexo do Conjunto Museológico
Mariano Procópio, em Juiz de Fora. (despesas de capital)
Valor: R$ 500.000,00
Unidade Orçamentária Deduzida: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
Projeto e/ou Atividade Deduzida: Investimentos Especiais em
Municípios Estratégicos (investimentos)
EMENDA DE DESPESA: 752
Autor: Sebastião Helvécio
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
Objeto do Gasto: Construção, Ampliação e/ou Reforma de Estradas
e/ou Logradouros Municipais - Prosseguimento das Obras de
Duplicação da Avenida Deusdeth Salgado, em Juiz de Fora.
(despesas de capital)
Valor: R$ 2.800.000,00
Unidade Orçamentária Deduzida: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
Projeto e/ou Atividade Deduzida: Investimentos Especiais em
Municípios Estratégicos (investimentos)
EMENDA DE DESPESA: 753
Autor: Sebastião Helvécio
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Ciência,
Tecnologia e Ensino Superior
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Objeto do Gasto: Apoio Tecnológico a Projetos Especiais -
Implantação do Parque Tecnológico de Juiz de Fora. (despesas de
capital)
Valor: R$ 1.000.000,00
Unidade Orçamentária Deduzida: Fundação de Amparo à Pesquisa do
Estado de Minas Gerais
Projeto e/ou Atividade Deduzida: Inovação de Pesquisa
(investimentos)
EMENDA DE DESPESA: 754
Autor: Sargento Rodrigues
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
Objeto do Gasto: Apoio aos Municípios em Obras de Infra-Estrutura
(despesas de capital)
Valor: R$ 470.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE DESPESA: 755
Autor: Sargento Rodrigues
Unidade Orçamentária Beneficiada: Corpo de Bombeiros Militar do
Estado de Minas Gerais
Objeto do Gasto: Prevenção e Combate a Sinistros (despesas de
capital)
Valor: R$ 60.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE TEXTO: 756
Autor: Sebastião Helvécio
No programa 706, a ação 4.388 deve incluir o Município de Juiz de
Fora para a implantação da Unidade Básica de Saúde com o objetivo
de atender as populações do Bairros Vitorino Braga, Santos Anjos e
Ladeira, no valor de R$300.000,00 (trezentos mil reais).
EMENDA DE TEXTO: 757
Autor: Sebastião Helvécio
No programa 706, a ação 4.390 deve incluir também Municípios da
Zona da Mata.
EMENDA DE TEXTO: 758
Autor: Sebastião Helvécio
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A ação 1.116, ampliação da cobertura populacional do Programa
Saúde da Família prevista para atender três mil e setecentas equipes
deverá contemplar todas as regiões do planejamento do Estado.
EMENDA DE DESPESA: 759
Autor: Sebastião Helvécio
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
Objeto do Gasto: Construção, Ampliação e/ou Reforma de Estradas
e/ou Logradouros Municipais - Pavimentação da Estrada que Une o
Distrito de São Domingos do Município de Santo Antônio do
Aventureiro à Br-116, na Extensão de 6,5km. (despesas de capital)
Valor: R$ 700.000,00
Unidade Orçamentária Deduzida: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
Projeto e/ou Atividade Deduzida: Investimentos Especiais em
Municípios Estratégicos (investimentos)

PARECER SOBRE AS PROPOSTAS DE AÇÃO LEGISLATIVA Nºs
49, 56 E 59/2007

Comissão de Participação Popular
Relatório

As Propostas de Ação Legislativa nºs 49, 56 e 59/2007, de autoria,
respectivamente, da Coordenadoria de Políticas para Mulheres e do
Espaço Bem Me Quero, do Clube de Mães, e do SOS Mulher de
Uberlândia, objetivam a implantação de casas de passagem para o
acolhimento, em caráter emergencial e provisório, de mulheres vítimas
de violência de gênero, e a destinação de recursos para o
financiamento de casas-abrigos, que visam à proteção e ao abrigo,
em sigilo, de mulheres em situação de risco de violência ou de
violência efetiva.

Publicadas no “Diário do Legislativo” de 15/11/2007, vêm as
propostas a esta Comissão para receberem parecer, nos termos do
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
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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 implantação de casas de
passagem para o acolhimento, em caráter emergencial e provisório,
de mulheres vítimas de violência de gênero, e a destinação de
recursos para o financiamento de casas-abrigos, que visam à
proteção e ao abrigo, em sigilo, de mulheres em situação de risco de
violência ou de violência efetiva.

A violência praticada contra a mulher, em razão da dominação e da
exploração baseadas na diferença de gênero, impõe a adoção de
medidas de discriminação positiva em favor das mulheres expostas a
esse tipo de violência. O objeto da proposta em análise é justamente
este: ampliar os serviços de abrigamento temporário para mulheres
vítimas de violência de gênero.

O art. 35 da Lei Federal nº 11.340, de 7/8/2006, que cria
mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a
mulher, conhecida como Lei Maria da Penha, estabelece como
competência da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos
Municípios criar e promover casas-abrigos para mulheres e
respectivos dependentes menores em situação de violência doméstica
e familiar.

A legislação estadual também não é omissa sobre o assunto: a Lei
nº 13.432, de 28/12/99, autoriza o Poder Executivo a criar o Programa
Estadual de Albergues para a Mulher Vítima de Violência, com o
objetivo de colaborar para que as vítimas consigam estruturar sua vida
distantes de seus agressores.

Corroborando essa estratégia protetiva a mulheres vítimas de
violência, a II Conferência Estadual de Políticas para as Mulheres,
realizada em Belo Horizonte, em julho último, apresentou como uma
de suas cinco propostas prioritárias no eixo de enfrentamento da
violência contra as mulheres, a criação de casas-abrigos e casas de
passagem para acolher, em caráter emergencial, mulheres vítimas de
violência de gênero.

Assim, embora haja previsão de metas físicas e financeiras para a
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atuação específica do Estado para esse fim no projeto de lei do PPAG
2008-2011 (Ação 4.523 - Abrigamento para Mulheres Vítimas de
Violência), entendemos que suas metas devem ser ampliadas e que
essa ação deve atender a todo o Estado, além de ter sua finalidade
alterada, com o acréscimo de outro equipamento destinado ao
abrigamento de mulheres vítimas de violência, denominado casa de
passagem. Esse é o conteúdo da emenda apresentada ao final deste
parecer.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação das Propostas de

Ação Legislativa nºs 49, 56 e 59/2007 na forma de emenda ao Projeto
de Lei nº 1.615/2007 e ao Projeto de Lei nº 1.616/2007.

Sala das Comissões, 28 de novembro de 2007.
André Quintão, Presidente - Carlin Moura, relator - João Leite - Eros

Biondini.
PARECER SOBRE AS PROPOSTAS DE AÇÃO LEGISLATIVA Nºs

51, 54, 57, 58 E 61/2007
Comissão de Participação Popular

Relatório
As Propostas de Ação Legislativa nºs 51, 54, 57, 58 e 61/2007, de

autoria da Coordenadoria de Promoção e Defesa da Mulher,  do
Instituto Pró Cultura e Turismo - Icult -, da União Brasileira de
Mulheres e do Movimento Popular da Mulher, solicitam a criação de
ações direcionadas à promoção dos direitos da mulher,
fundamentalmente no que diz respeito à autonomia e à igualdade no
mundo do trabalho, ao enfrentamento da violência de gênero e à
educação inclusiva e não sexista.

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
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foram encaminhadas à Comissão de Participação Popular como
propostas de ação legislativa, para apreciação.

As propostas em análise solicitam a criação de ações direcionadas à
promoção dos direitos da mulher, fundamentalmente no que diz
respeito à autonomia e à igualdade no mundo do trabalho, ao
enfrentamento da violência de gênero e à educação inclusiva e não
sexista.

O relatório final da II Conferência Estadual de Políticas para
Mulheres de Minas Gerais, realizada nos dias 9 e 10/7/2007,
apresenta 20 propostas, organizadas em 4 eixos temáticos: autonomia
e igualdade no mundo do trabalho; educação inclusiva e não sexista;
saúde das mulheres, direitos sexuais e direitos reprodutivos e, por fim,
enfrentamento da violência contra as mulheres. Esses são,
justamente, os eixos que organizam as ações listadas no Plano
Nacional de Políticas para as Mulheres, ao qual o Estado de Minas
Gerais aderiu em 2/8/2005.

Entre essas propostas, podemos identificar as mais emblemáticas
na busca pela afirmação dos direitos da mulher: a criação, divulgação
e fortalecimento, nos Estados e nos Municípios, de órgãos de políticas
para as mulheres, de modo a estabelecer, de forma efetiva, a gestão,
o monitoramento e o controle público dos planos de políticas para as
mulheres nos três níveis de governo; e, ainda, a garantia de dotação
orçamentária específica para a implantação e a manutenção dos
serviços de atendimento à mulher, incluindo a montagem da rede, a
contratação de pessoal e a infra-estrutura.

A implantação, no âmbito da Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social, da Coordenadoria dos Direitos da Mulher
representa uma conquista dos movimentos representativos de
mulheres no Estado;  entendemos,  no entanto, que a Ação 2.112 -
Promoção dos Direitos da Mulher -, diretamente relacionada com essa
Coordenadoria, apresenta escopo reduzido em relação às atribuições
a ela propostas pela Conferência realizada em julho último.

Por essa razão, opinamos por acolher, sob a forma de emenda, as
propostas em análise, alterando a finalidade da Ação 2.112 -
Promoção dos Direitos da Mulher −, de forma a expandir sua
finalidade em direção à articulação e monitoramento de ações
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relativas aos quatro eixos estabelecidos pelo Plano Nacional de
Políticas para as Mulheres, com conseqüente acréscimo em suas
metas física e financeira. Além disso, propomos, na mesma emenda,
a alteração do produto e da unidade de medida dessa ação, de
“pessoa qualificada” para “ação realizada”, de forma a garantir a
ampliação de escopo proposta.

Por fim, entendemos também ser necessário investir na ampliação
das instituições públicas afetas ao enfrentamento da violência contra a
mulher, como as Delegacias Especializadas de Crimes contra a
Mulher e os núcleos especializados da Defensoria Pública. Com a
recente entrada em vigor da Lei Federal nº 11.340, de 7/8/2006,
denominada Lei Maria da Penha, o Código Penal foi alterado,
possibilitando que os agressores sejam presos em flagrante, ou
tenham sua prisão preventiva decretada. A nova legislação avançou
muito, permitindo que medidas de proteção para a mulher sejam
determinadas pelo Juiz em até 48 horas. Para a efetividade desse
processo, a atuação das Delegacias Especializadas de Crimes contra
a Mulher e dos Núcleos de Defesa da Mulher Vítima de Violência da
Defensoria Pública são fundamentais.

Por essa razão, optamos por apresentar dois requerimentos que
solicitam, da Chefia da Polícia Civil, a implantação das Delegacias, e
da Defensoria Pública, dos Núcleos de Defesa da Mulher Vítima de
Violência em todas as comarcas do Estado.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação das Propostas de

Ação Legislativa nºs 51, 54, 57, 58 e 61/2007 na forma de emenda ao
Projeto de Lei nº 1.615/2007 e ao Projeto de Lei nº 1.616/2007 e por
meio de requerimentos.

Sala das Comissões, 28 de novembro de 2007.
André Quintão, Presidente - Carlin Moura, relator - João Leite - Eros

Biondini.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº

70/2007
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa nº 70/2007, de autoria do Fórum de
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Enfrentamento à Violência Doméstica, Abuso e Exploração Sexual do
Estado de Minas Gerais, objetiva destinar recursos para a
manutenção dos Núcleos de Atendimento às Vítimas de Crimes
Violentos - NAVCVs -, especialmente nos Municípios de Ipatinga e de
Montes Claros, e para a criação desses núcleos nos Municípios de
Governador Valadares, Juiz de Fora, Uberlândia, Uberaba, Teófilo
Otoni e Itaobim.

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 solicita a destinação de recursos para a
manutenção dos Núcleos de Atendimento às Vítimas de Crimes
Violentos - NAVCVs -, especialmente nos Municípios de Ipatinga e de
Montes Claros, e para a criação desses núcleos nos Municípios de
Governador Valadares, Juiz de Fora, Uberlândia, Uberaba, Teófilo
Otoni e Itaobim.

O Núcleo de Atendimento às Vítimas de Crimes Violentos é um
serviço criado há sete anos, responsável pelo atendimento às vítimas
de crimes de homicídio, latrocínio e violência sexual contra adultos,
crianças e adolescentes. O atendimento é gratuito e compreende a
atuação nas áreas jurídica, psiquiátrica, psicológica, socioassistencial
e pedagógica, com vistas a promover a defesa da cidadania e a
garantia dos direitos humanos. O Núcleo, originalmente instalado
apenas em Belo Horizonte, foi implantado em 2006 também em
Ipatinga e em Montes Claros, com o investimento de recursos
estaduais e contrapartida desses Municípios.

Na proposta do PPAG 2008-2011 a operacionalização das ações do
NAVCV está garantida pela Ação 4.447 - Promoção e Proteção dos
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Direitos Humanos -, que abarca diversos serviços gerenciados pela
Subsecretaria de Direitos Humanos. Em razão da eficácia das ações
realizadas por esse serviço e pela demanda por sua implantação em
outros Municípios do Estado, com a contrapartida do Poder Executivo
local, concluímos pelo acolhimento da proposta, com a apresentação
de emenda aos projetos de lei do PPAG 2008-2011 e do orçamento
anual, ampliando as metas física e financeira da Ação 4.447 -
Promoção e proteção dos direitos humanos.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação da Proposta de Ação

Legislativa nº 70/2007 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, 28 de novembro de 2007.
André Quintão, Presidente e relator - Eros Biondini - João Leite.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº
74/2007

Comissão de Participação Popular
Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 74/2007, do Conselho Regional
de Serviço Social - Cress-MG -, objetiva garantir mecanismos para
que os Municípios e o Estado promovam o acesso da população em
situação de risco e vulnerabilidade ao sistema de proteção social.

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 pauta solicita a garantia de mecanismos para que
os Municípios e o Estado promovam o acesso da população em
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situação de risco e vulnerabilidade ao sistema de proteção social.
Na verdade, entendemos que a intenção do proponente foi a de

garantir a responsabilização também do governo do Estado na
promoção do acesso a serviços socioassistenciais para a totalidade
da população, com o que concordamos.

A Norma Operacional Básica que regulamenta o Sistema Único de
Assistência Social - NOB-Suas - propõe que a Política Nacional de
Assistência Social seja executada de forma federativa, por meio da
cooperação efetiva entre União, Estados, Municípios e Distrito
Federal. Em face das diferenças observadas na capacidade de
financiamento e de gestão entre os entes federados, além das
profundas desigualdades de base regional e em razão da
complexidade do desenvolvimento urbano, faz-se necessário
implementar uma articulação entre os diversos níveis de governo que
contemple a cooperação e a subsidiariedade. Para tanto, a NOB-Suas
prevê competências e atribuições distintas para os níveis local,
regional e central.

As ações de proteção social básica são de responsabilidade de
todos os Municípios. Já as ações de proteção social especial devem
ser referenciadas pelos Municípios classificados como de médio e
grande porte e como metrópoles, bem como pela esfera estadual, por
prestação direta como referência regional ou pelo assessoramento
técnico e financeiro na constituição de consórcios intermunicipais.

Acolhemos, então, a proposta, com a apresentação de emenda ao
projeto de lei do PPAG 2008-2011, alterando a redação do objetivo do
Programa 023 - Implantação do Suas.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação da Proposta de Ação

Legislativa nº 74/2007 na forma de emenda ao Projeto de Lei nº
1.615/2007.

Sala das Comissões, 28 de novembro de 2007.
André Quintão, Presidente e relator - João Leite - Eros Biondini.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº
77/2007

Comissão de Participação Popular
Relatório
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A Proposta de Ação Legislativa nº 77/2007, de autoria da União dos
Conselhos Municipais de Ação Social da Região Metropolitana de
Belo Horizonte, objetiva alterar a finalidade da Ação 1.156 -
Qualificação de recursos humanos para a gestão e controle do Suas -,
com vistas a garantir a formação continuada de Conselheiros,
trabalhadores da rede socioassistencial, entidades e gestores.

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 solicita a alteração da finalidade da Ação
1.156 - Qualificação de recursos humanos para a gestão e controle do
Suas -, com vistas a garantir a formação continuada de conselheiros,
trabalhadores da rede socioassistencial, entidades e gestores.

De acordo com a Norma Operacional Básica do Sistema Único de
Assistência Social - NOB-Suas -, publicada em julho de 2005, entre as
atribuições dos Estados na gestão da Assistência Social está a
responsabilidade de coordenar, gerenciar, executar e co-financiar
programas de capacitação de gestores, profissionais, conselheiros e
prestadores de serviços.

Ao analisar a proposta do PPAG 2008-2011, verificamos a
existência da Ação 1.156 - Qualificação de recursos humanos para a
gestão e controle do Suas -, integrante do Programa 023 -
Implantação do Suas; no entanto, a finalidade dessa ação reduz sua
cobertura ao servidor capacitado, o que nos leva a entender que o
Estado pretende não se responsabilizar pela qualificação de todos os
operadores da política socioassistencial no Estado, incluindo
Conselheiros e trabalhadores da rede conveniada.

Por essa razão, acolhemos a proposta, com a apresentação de
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emenda ao projeto de lei do PPAG 2008-2011, alterando a finalidade
da Ação 1.156, com vistas a assegurar a formação continuada e
qualificada de todos os participantes da rede socioassistencial:
Conselheiros, gestores, servidores públicos, entidades e
trabalhadores da rede conveniada.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação da Proposta de Ação

Legislativa nº 77/2007 na forma de emenda ao Projeto de Lei nº
1.615/2007.

Sala das Comissões, 28 de novembro de 2007.
André Quintão, Presidente e relator - Eros Biondini - João Leite.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº
139/2007

Comissão de Participação Popular
Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 139/2007, de autoria de
Rosângela Maria Bessone, objetiva revitalizar o Parque Fernão Dias,
recuperar todos os seus equipamentos e construir no local um
restaurante popular.

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 revitalizar o Parque Fernão Dias,
propondo a recuperação de todos os seus equipamentos, com ênfase
na proteção das duas nascentes dos rios existentes na área, e a
criação de outras modalidades de atração, como tirolesa, arvorismo,
pesque-pague, viveiros de mudas, além da construção de restaurante
popular.
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O Parque Fernão Dias contém uma área verde de 1.200.000m²,
localizada em Betim e Contagem. A maior parte do terreno fica em
Betim, mas sua portaria está localizada em Contagem. A área
pertence ao Governo do Estado; porém, desde a sua criação, em
1980, a citada unidade de conservação foi administrada pela
prefeitura de Contagem. Além da enorme área verde, o parque conta
com pista de ciclismo, pista olímpica de atletismo e quadras
poliesportivas, equipamentos construídos com recursos da Prefeitura
de Contagem.

Dada a importância e a necessidade de revitalização do Parque, a
Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática desta
Casa, realizou, em março deste ano, audiência pública na Câmara
Municipal de Contagem, com a finalidade de discutir a matéria.

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.

Assim, acolhemos a proposta, com apresentação de emenda ao
Projeto de Lei nº 1.615/2007, a qual visa à criação da ação
Revitalização do Parque Fernão Dias, com recursos previstos a partir
do exercício de 2009.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação da Proposta de Ação

Legislativa nº 139/2007 na forma de emenda ao Projeto de Lei nº
1.615/2007.

Sala das Comissões, 28 de novembro de 2007.
André Quintão, Presidente - Eros Biondini, relator - João Leite -

Carlin Moura.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº

143/2007
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa nº 143/2007, de autoria da

Secretaria de Estado de Cultura - SEC -, solicita a realização de ações
integradas entre as Pastas de Cultura e Turismo, visando à
implementação de projetos turísticos voltados para as regiões Norte
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de Minas e Vale do Jequitinhonha.
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 solicita a realização de ações integradas
entre as Pastas de Cultura e Turismo, visando à implementação dos
projetos constantes no Programa “Destinos Turísticos Estratégicos” do
Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008-2011, voltados
para as regiões Norte de Minas e do Vale do Jequitinhonha.

Trata-se de proposta de natureza eminentemente administrativa,
incompatível, portanto, 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 143/2007 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
144/2007

Comissão de Participação Popular
Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 144/2007, de autoria da Câmara
de Diretores Lojistas de Belo Horizonte, solicita a criação de projeto de
fomento aos pólos de negócios 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.
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Fundamentação
A Comissão de Participação Popular realizou, no 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 de 2008-2011. Essas
sugestões foram encaminhadas à Comissão de Participação Popular
como propostas de ação legislativa, para apreciação.

A proposta em epígrafe propõe a criação de um projeto de fomento
aos pólos de negócios em Belo Horizonte, como os de moda do Barro
Preto e do Prado, visando a atrair o turista e incentivando-o a se
tornar um comprador.

No projeto estruturador Destinos Turísticos Estratégicos, a Ação
4.016 destina-se a promoção do turismo de negócios em Belo
Horizonte e nos principais pólos de Minas Gerais. Dessa forma,
avaliamos que a proposta de ação legislativa em apreço encontra-se
plenamente contemplada no PPAG. Por esse motivo, opinamos por
sua rejeição.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela rejeição da Proposta de Ação

Legislativa nº 144/2007.
Sala das Comissões, 26 de novembro de 2007.
André Quintão, Presidente - Carlin Moura, relator - João Leite.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº
158/2007

Comissão de Participação Popular
Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 158/2007, de autoria do Instituto
Mineiro Pró-Cultura e Turismo - Icult -, objetiva a criação de centro de
desenvolvimento integrado 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
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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 de 2008 a 2011. As
sugestões foram encaminhadas à Comissão de Participação Popular
como propostas de ação legislativa, para apreciação.

A proposta em epígrafe objetiva a criação de centro de
desenvolvimento integrado da  Região Metropolitana de Belo
Horizonte - RMBH.

Trata-se de medida indispensável para que os órgãos de gestão
metropolitana possam exercer suas atividades com uma infra-
estrutura especialmente constituída para este fim, dotada de
equipamentos e recursos humanos adequados. É bom lembrar que a
RMBH é integrada por 34 Municípios, alguns de grande e médio
portes, e apresenta sérios problemas ambientais, de saneamento,
trânsito, segurança pública, ocupação desordenada do solo urbano,
distribuição de renda, de moradia, além de um grande potencial de
crescimento da população em médio prazo.

A proposta é pertinente ao PPAG e pode ser incluída nesse plano
como nova ação no âmbito do programa estruturador Região
Metropolitana de Belo Horizonte, na área de resultado Rede de
Cidades e Serviços.

Assim, acolhemos a proposta, com apresentação de emenda ao
Projeto de Lei nº 1.615/2007, por meio da Ação Nova denominada
Implantação de Centro de Desenvolvimento Integrado da Região
Metropolitana de Belo Horizonte, com recursos previstos a partir do
exercício de 2009.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação da Proposta de Ação

Legislativa nº 158/2007 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 SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº
160/2007

Comissão de Participação Popular
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Relatório
A Proposta de Ação Legislativa nº 160/2007, de autoria da

Associação Comunitária São João Batista Tesouras do Meio, solicita a
inclusão no PPAG de 2008-2011 de repasse de verbas para a referida
associação.

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 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 de 2008 a 2011. As
sugestões foram encaminhadas à Comissão de Participação Popular
como propostas de ação legislativa, para apreciação.

A proposta em epígrafe solicita o repasse de verbas para a referida
associação, por meio dos programas de saúde, educação, moradia,
alimentação, Bolsa-Família, abastecimento de água, pequenas
barragens, etc.

Como o repasse de recursos financeiros para entidades do terceiro
setor é realizado por meio de credenciamento prévio, segundo dispõe
a legislação das organizações das sociedades civis de interesse
público, observados os critérios estabelecidos na Lei de
Responsabilidade Fiscal, entendemos que a proposta é incompatível
com a natureza da matéria tratada no PPAG.

Dessa forma, opinamos pela rejeição da referida proposta de ação
legislativa.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela rejeição da Proposta de Ação

Legislativa nº 160/2007.
Sala das Comissões, 26 de novembro de 2007.
André Quintão, Presidente - João Leite, relator - Carlin Moura.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº
162/2007

Comissão de Participação Popular
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Relatório
A Proposta de Ação Legislativa nº 162/2007, de autoria da Câmara

Municipal de Araçuaí, solicita o melhoramento da rodovia que liga
Araçuaí a Caraí, com 72km de extensão.

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 de
2008 a 20011. As sugestões foram encaminhadas à Comissão de
Participação Popular como propostas de ação legislativa, para
apreciação.

A proposta em epígrafe solicita o melhoramento da rodovia que liga
Araçuaí a Caraí, com 72km de extensão. Como o projeto estruturador
Pró-Acesso não especifica quais cidades serão abrangidas pela
ligação pavimentada nem quais rodovias serão recuperadas ou
melhoradas, sugerimos o encaminhamento de ofício ao Departamento
de Estradas de Rodagem de Minas Gerais - DER-MG - para que
atenda a proposta de ação legislativa em epígrafe. Para tanto,
apresentamos requerimento em anexo.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pelo acolhimento da Proposta de Ação

Legislativa nº 162/2007 por meio de requerimento.
Sala das Comissões, 26 de novembro de 2007.
André Quintão, Presidente - João Leite, relator - Carlin Moura.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº
164/2007

Comissão de Participação Popular
Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 164/2007, de autoria da
Secretaria de Estado de Cultura, solicita a melhoria do acesso a vários
Municípios da região do Vale do Jequitinhonha.

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, 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 de 2008 a 2011. As
sugestões foram encaminhadas à Comissão de Participação Popular
como propostas de ação legislativa, para apreciação.

A proposta em epígrafe solicita a melhoria do acesso a vários
Municípios da região do Vale do Jequitinhonha, os quais têm atrativos
culturais, turísticos e ambientais, como Caraí, Ponto dos Volantes,
Santana do Araçuaí, Jenipapo de Minas e Itinga.

O projeto estruturador Pró-Acesso objetiva propiciar a ligação
pavimentada de todos os Municípios mineiros, por meio das Ações nºs

1.306, que trata da melhoria da acessibilidade de Municípios de
pequeno porte; 1.307, que cuida da melhoria de ligações e acessos
em rodovias do Vale do Rio Doce; 1.308, que dispõe sobre obras de
pavimentação de ligações rodoviárias em convênio com a União.

Como tais ações não especificam nominalmente os Municípios,
justifica-se o encaminhamento de ofício ao Departamento de Estradas
de Rodagem de Minas Gerais - DER-MG -, para atender à proposta
de ação legislativa em exame. Para tanto, apresentamos requerimento
anexo a este parecer.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pelo acolhimento da Proposta de Ação

Legislativa nº 164/2007 por meio de requerimento.
Sala das Comissões, 26 de novembro de 2007.
André Quintão, Presidente - João Leite, relator - Carlin Moura.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº
165/2007

Comissão de Participação Popular
Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 165/2007, de autoria da União da
Juventude Socialista, solicita a expansão do programa Pró-Acesso às
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vias de ligação entre o Vale do Rio Doce e o Vale do Jequitinhonha.
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 de 2008 a 2011. As
sugestões foram encaminhadas à Comissão de Participação Popular
como propostas de ação legislativa, para apreciação.

A proposta em epígrafe solicita a expansão do programa Pró-Acesso
às vias de ligação entre o Vale do Rio Doce e o Vale do
Jequitinhonha.

O projeto estruturador Pró-Acesso objetiva propiciar a ligação
pavimentada de todos os Municípios, por meio das Ações nºs 1.306,
que trata da melhoria da acessibilidade de Municípios de pequeno
porte; 1.307, que cuida da melhoria de ligações e acessos em
rodovias do Vale do Rio Doce; 1.308, que dispõe sobre obras de
pavimentação de ligações rodoviárias em convênio com a União.

Tendo em vista que a Ação nº 1.306 prevê recursos em 2008 para o
Vale do Jequitinhonha e em 2009 para o Vale do Rio Doce, sugerimos
o encaminhamento de ofício ao Departamento de Estradas de
Rodagem de Minas Gerais - DER-MG - para a realização de estudos
com o fito de verificar a viabilidade de atendimento da proposta de
ação legislativa em comento. Para tanto, apresentamos requerimento
anexo a este parecer.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pelo acolhimento da Proposta de Ação

Legislativa nº 165/2007 por meio de requerimento.
Sala das Comissões, 26 de novembro de 2007.
André Quintão, Presidente - João Leite, relator - Carlin Moura.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº
173/2007

Comissão de Participação Popular
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Relatório
A Proposta de Ação Legislativa nº 173/2007, da União de Negros

pela Igualdade - Unegro -, solicita a construção da Casa de Cultura
Afro-Brasileira de Ouro Preto.

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 2008-20011. Essas
sugestões foram encaminhadas à Comissão de Participação Popular
como propostas de ação legislativa, para apreciação.

A proposta em epígrafe solicita o provimento de recursos no PPAG
2008-2011 para a construção da Casa de Cultura Afro-Brasileira de
Ouro Preto.

Trata-se de proposta que, em nossa avaliação, depende de estudos
preliminares, envolvendo a realização de inventários étnico-raciais,
razão pela qual sugerimos o encaminhamento de ofício à Secretaria
de Estado de Cultura - SEC -, solicitando a realização de pesquisas
para se verificar a viabilidade de implementação da referida casa de
cultura. Com esse fim, apresentamos requerimento anexo a este
parecer.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pelo acolhimento da Proposta de Ação

Legislativa nº 173/2007, por meio do 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

272, 274 E 275/2007
Comissão de Participação Popular

Relatório
As Propostas de Ação Legislativa nºs 272/2007, da Coordenadoria

Especial de Promoção e Defesa da Mulher, 274/2007, da 23ª
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Promotoria de Justiça da Infância e Juventude de Belo Horizonte, e
275/2007, da Polícia Militar, têm por objetivo alterar, 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, a
programação relativa à construção de presídios no Estado.

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. Essas sugestões foram
encaminhadas à Comissão de Participação Popular como propostas
de ação legislativa, para apreciação.

As propostas em exame se referem a construção ou ampliação de
unidades prisionais. Especificamente, se preocupam com a
implantação de novos presídios, especialmente para mulheres, com
instalações adequadas para o acolhimento de detentas em período de
amamentação e maternação, com a previsão de creches também.

As propostas guardam estreita relação com o PPAG, mormente com
o programa “expansão e modernização do sistema prisional” (020),
que, na ação Construção de novas unidades do sistema prisional -
Seds (1.188) prevê, para a consecução de sua finalidade, a geração
de novas vagas no sistema prisional já a partir de 2008, o que
mantém, aliás, uma tendência já verificada nos últimos anos. Serão
988 vagas em 2008 e 1.270 em cada um dos exercícios, até 2011.
Observamos, todavia, que a programação para o período 2009-2011
está concentrada na criação de vagas apenas na região central. Trata-
se de situação que deve ser remodelada.

Tendo em vista a pertinência das propostas e seu enquadramento
no sentido geral do planejamento governamental para o setor
prisional, apresentamos, a seguir, emenda ao Projeto de Lei nº
1.615/2007 e, em anexo, requerimento sugerindo providências
específicas ao Poder Executivo. A emenda tem como alvo alteração
de finalidade e de regionalização da ação supracitada. O requerimento
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objetiva assegurar o atendimento prioritário às necessidades de
acolhimento das presas no período de amamentação e maternação,
bem como a construção de unidade prisional na região de Frutal, em
que pese a já haver previsão da criação de novas vagas na região do
Triângulo.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela aprovação das Propostas de

Ação Legislativa nºs 272, 274 e 275/2007, na forma da emenda e 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
273/2007

Comissão de Participação Popular
Relatório

De autoria da Associação Comunitária do Bairro Dom Bosco, a
Proposta de Ação Legislativa nº 273/2007 tem por objetivo alterar o
Projeto de Lei nº 1.615/2007, que dispõe sobre o Plano Plurianual de
Ação Governamental - PPAG - para o período 2008-2011, mediante a
inclusão de ações de capacitação de detentos, em parceria com o
Sesi e o Senai, nas especialidades profissionais que menciona.

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, volta-se para a questão da capacitação
profissional de detentos. Por meio de convênio com os serviços
sociais autônomos Sesi e Senai, seriam oferecidos para os presos
cursos de marcenaria, serralheria, alfaiataria, mecânica de
automóveis, sapataria, construção civil e carpintaria. Com formação
dessa natureza, essas pessoas poderiam prestar serviços a órgãos e
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entidades do poder público estadual.
Trata-se de proposta relevante, na medida em que seu escopo se

atrela à Lei Federal nº 7.210, de 1984, e à Lei nº 11.404, de 1994, que
disciplinam a execução penal. A lei mineira, em seu art. 25, dispõe
sobre a garantia da formação profissional para o detento. O art. 34 da
mesma norma prevê a possibilidade da realização de convênios para
essa finalidade. No PPAG, o programa “expansão e modernização do
sistema prisional” (020) tem como um de seus eixos a ressocialização
dos detentos. As ações “implantação dos núcleos de ensino e
profissionalização nas unidades prisionais” (1.079) e “implantação de
postos de trabalho para presos nas unidades prisionais” (1.030)
prevêem atividades que podem englobar a proposta em análise.

Percebe-se, então, que não se trata de apresentar emenda ao
PPAG para atender à demanda em tela; esta Casa, todavia, tem a
obrigação de acompanhar junto ao Poder Executivo a execução da
programação mencionada, o que proporemos por meio do competente
requerimento, apresentado em anexo.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pelo acolhimento da Proposta de

Ação Legislativa nº 273/2007, por meio de requerimento.
Sala das Comissões, 26 de novembro de 2007.
André Quintão, Presidente - João Leite, relator - Carlin Moura.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº
276/2007

Comissão de Participação Popular
Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 276/2007, do Fórum de
Enfrentamento à Violência Doméstica, Abuso e Exploração Sexual do
Estado de Minas Gerais, tem por objetivo alterar o Projeto de Lei nº
1.615/2007, que dispõe sobre o Plano Plurianual de Ação
Governamental - PPAG - para o período 2008-2011, mediante a
introdução de previsão de implantação de postos de perícia integrada
nas unidades regionais da Polícia Civil.

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
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.

Entre as sugestões colhidas no evento está a proposta em análise,
que objetiva a implantação de postos de perícia integrada nas
unidades regionais da Polícia Civil que ainda não possuem repartição
dessa natureza. Sugere, bem assim, que sejam priorizadas as
unidades situadas em Araxá, Juiz de Fora, Teófilo Otôni, Uberaba,
Uberlândia, Varginha, Montes Claros, Três Corações, João Monlevade
e Betim. Para o atendimento a essa ação seriam despendidos
R$43.000.000,00.

A matéria sob exame possui significativa importância, pois almeja
aperfeiçoar os trabalhos periciais realizados na esfera policial, por
meio do aprofundamento da regionalização desse serviço. Verificamos
que a criação de postos de perícia integrada, tal como preconizado na
proposta, é atividade cujos atributos funcionais se referem às Ações
4.489 e 4.512, previstas no projeto do PPAG. Nelas são tratadas as
perícias médico-legais e técnico-científicas e fixadas metas
relacionadas à produção de procedimentos periciais. A implantação de
postos de perícia nas diversas unidades da Polícia Civil é
procedimento recomendável, mas sua realização pode ser atrelada à
programação estabelecida originalmente no PPAG. As metas citadas
estão fixadas regionalmente, divididas pelas dez regiões de
planejamento e a própria Polícia Civil, administrativamente, mediante
operação de desconcentração administrativa, pode determinar a
fixação de postos de perícia integrada em suas regionais.

Observamos, portanto, que, apesar dos inegáveis méritos contidos
na proposta, sua aprovação deve ocorrer não na forma de emenda ao
PPAG, mas por meio de requerimento a ser encaminhado à Secretaria
de Estado de Defesa Social e à Chefia da Polícia Civil, que
apresentamos em anexo.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pelo acolhimento da Proposta de

Ação Legislativa nº 276/2007, por meio de requerimento.
Sala das Comissões, 26 de novembro de 2007.
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André Quintão, Presidente - João Leite, relator - Carlin Moura.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº

285/2007
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa nº 285/2007, de autoria da Rede de

Medidas Socioeducativas, tem por objetivo alterar, no anexo do
Projeto de Lei nº 1.615/2007, que dispõe sobre o Plano Plurianual de
Ação Governamental - PPAG - para o período 2008-2011, a
regionalização e as metas física e financeira da Ação 4.362 - Apoiar
Município na execução de programas de atendimento em meio aberto.

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.

A proposta em exame tem por escopo alterar a regionalização e as
metas financeira e física da Ação 4.362 - Apoiar Município na
execução de programas de atendimento em meio aberto -, prevista no
PPAG no Programa 004 - Atendimento às medidas socioeducativas.
Pretende que sejam alteradas as regiões a serem atendidas, já que no
texto proposto há previsão de abrangência somente da região central,
bem como que haja adição de recursos proporcional às modificações
oriundas do atendimento a todas as regiões mineiras.

Trata-se de proposta relevante, já que toca a questão das condições
materiais para a aplicação de medidas socioeducativas em meio
aberto. A proposta desdobra-se em partes distintas, pois enfoca
elementos de regionalização da ação, meta física e meta financeira.
Entendemos que assiste razão ao proponente.

No que tange à regionalização, verificamos que, como a aplicação
de medidas socioeducativas em meio aberto é atividade que envolve
todas as localidades do Estado, é mais adequado que o planejamento
público contenha previsão para que a ação mencionada alcance todas
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as regiões. Proporemos, ainda, um acréscimo da ordem de 67% nos
recursos destinados à ação, com respectivo aumento de meta física,
cuja medida é o número de comarcas atendidas.

O atendimento à despesa adicional no exercício de 2008 deverá ser
incorporado ao Projeto de Lei nº 1.616/2007, que trata da Lei
Orçamentária Anual, mediante dedução de R$600.000,00 na Ação
1.205 - Construção de unidades socioeducativas -, cuja execução nos
dois últimos exercícios se tem revelado aquém das previsões
constantes na lei de meios em cerca de 25% e que, além disso,
recebeu na previsão para 2008 elevação de montante que permitirá a
operação indicada.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela aprovação da Proposta de

Ação Legislativa nº 285/2007 na forma de emendas ao Projeto de Lei
nº 1.615 e ao Projeto de Lei nº 1.616.

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

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº
289/2007

Comissão de Participação Popular
Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 289/2007, de autoria da Rede de
Medidas Socioeducativas, tem por objetivo alterar a Ação 1.206 -
Reforma de centros socioeducativos -, prevista no 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
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. Essas sugestões foram encaminhadas à esta Comissão
como propostas de ação legislativa, para apreciação.

A proposta em exame pretende que a Ação 1.206 - Reforma de
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centros socioeducativos -, do Programa 004 - Atendimento às
medidas socioeducativas -, cumpra sua finalidade de aprimorar as
estruturas dos centros socioeducativos, atendendo todas as regiões
do Estado, com ampliação de recursos conforme as diretrizes do
Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo - Sinase -,
especialmente no que diz respeito à adequação do espaço físico das
unidades citadas em vista do projeto político-pedagógico nelas
desenvolvido. Pretende, também, a adição do correspondente recurso
financeiro.

Observamos que, realmente, a previsão contida na proposta original
do PPAG 2008-2011 abrange apenas a região central do Estado, o
que torna adequada sua modificação nos termos da proposta em tela.
A natureza do programa em análise indica que outras regiões do
Estado devem também ser atendidas, consoante a demanda existente
em cada uma delas. Esse atendimento, por sua vez, implica alteração
nas metas física e financeira.

As condições físicas e operacionais dos centros socioeducativos
constituem elemento fundamental para o sucesso da política de
atendimento ao adolescente e ao jovem. Trata-se de atividade que
deve merecer especial atenção no âmbito do planejamento público,
razão pela qual entendemos ser conveniente e oportuna a aprovação
da proposta sob análise.

Note-se que o atendimento à despesa adicional no exercício de
2008, que deverá ser incorporado ao Projeto de Lei nº 1.616/2007,
que dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual, ocorrerá mediante
dedução de R$500.000,00 na Ação 1.205 - Construção de unidades
socioeducativas -, cuja execução nos dois últimos exercícios se tem
revelado aquém das previsões constantes na lei de meios em cerca
de 25% e que, além disso, recebeu na previsão para 2008 elevação
de montante que permitirá a operação indicada. Isso representará um
aporte de recursos no próximo exercício superior em mais de 80% ao
previsto inicialmente.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela aprovação da Proposta de

Ação Legislativa nº 289/2007 na forma de emendas ao Projeto de Lei
nº 1.615/2007 e ao Projeto de Lei nº 1.616/2007.
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Sala das Comissões, 27 de novembro de 2007.
André Quintão, Presidente - João Leite, relator - Carlin Moura.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº
309/2007

Comissão de Participação Popular
Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 309/2007, de autoria do Conselho
Municipal de Saúde de Belo Horizonte, objetiva valorizar o parto
normal por meio da criação de quatro casas de parto em 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 a esta Comissão como propostas de ação
legislativa, para apreciação.

A proposta em epígrafe objetiva valorizar o parto normal por meio da
criação de quatro casas de parto em Belo Horizonte.

O Programa Viva Vida, da Secretaria de Estado de Saúde, tem por
objetivo reduzir a mortalidade infantil e materna no Estado. Para tanto,
propõe-se a organização e o fortalecimento da rede de assistência à
saúde da mulher e da criança nos três níveis de atenção, com a
implementação dos Centros Viva Vida de Referência Secundária e
das Casas de Apoio à Gestante. Estas, já no nível terciário, são locais
de apoio, próximos ou dentro das maternidades, onde as gestantes de
alto risco podem ficar durante a gravidez até o parto. Conforme a
justificação apresentada, a proposta em análise acrescenta ao referido
programa a idéia da valorização do parto normal, por meio da criação
das Casas de Parto, onde as mulheres que assim o desejassem
poderiam ter seus filhos por métodos naturais, com o
acompanhamento de seus parceiros, o que traria um ganho de
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qualidade na atenção à saúde materno-infantil em Minas Gerais.
As Casas de Parto atendem mulheres que tiveram gravidez sem

problemas graves e podem fazer parto normal. Para evitar que
problemas durante o parto coloquem em risco a vida da mãe ou da
criança, elas são instaladas em locais próximos a hospitais de
referência.

Os Centros de Parto Normal, conhecidos como Casas de Parto,
foram criados pela Portaria nº 985, de 1999, do Ministério da Saúde,
com o objetivo de humanizar e melhorar a assistência à gravidez, ao
parto e ao pós-parto e reduzir o número de cesarianas no País.
Segundo informações do Ministério da Saúde, há cerca de 14 casas
de parto em funcionamento em vários Estados, e todas atendem pelo
SUS. Em Belo Horizonte há o Centro de Parto Normal do Hospital
Sofia Feldman, que foi inaugurado em 2000.

A Ação 4.385 - Casa de Apoio à Gestante, inserida no Programa
Estruturador Viva Vida do PPAG, tem como finalidade prestar
assistência à gestante de alto risco e ao recém-nascido e tem como
meta física a criação de sete Casas de Apoio à Gestante até 2010.
Consideramos que a inserção no PPAG da proposta em epígrafe pode
contribuir em muito para a melhoria da assistência à gestante e para a
valorização do parto normal. Por isso acolhemos a proposta
apresentando emenda com o objetivo de alterar a finalidade da ação
supracitada para incluir a implantação das Casas de Parto em Minas
Gerais e aumentar os recursos a ela destinados.

Encontramos, dentro do mesmo Programa Estruturador, a Ação
4.203 - Centro Viva Vida de Referência Secundária. Os recursos
destinados a essa ação serão aumentados gradativamente:
R$33.200.000,00, em 2008, até R$280.000.000,00, em 2011. Como
parte da finalidade dessa ação é prestar assistência integral à saúde
sexual e reprodutiva, acreditamos ser viável repassar parte de seus
recursos para a proposta em análise, inserida na Ação 4.385 - Casa
de Apoio à Gestante.

Além disso, sugerimos o envio de requerimento à Secretaria de
Estado de Saúde solicitando a implantação de uma Casa de Parto, em
caráter experimental, junto a cada Casa de Apoio à Gestante, no
exercício de 2008.
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Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela acolhimento da Proposta de Ação

Legislativa nº 309/2007 na forma de emendas ao Projeto de Lei nº
1.615/2007 e ao Projeto de Lei nº 1.616/2007, bem como de
requerimento.

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
314/2007

Comissão de Participação Popular
Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 314/2007, de autoria do Conselho
de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável, objetiva incentivar
as ações e ampliar os recursos da área de segurança alimentar, bem
como melhorar a estrutura do Sistema de Vigilância Alimentar e
Nutricional - Sisvan - quanto à alimentação de dados.

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 as ações e ampliar os
recursos da área de segurança alimentar, bem como melhorar a
estrutura do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional - Sisvan -
quanto à alimentação de dados.

A parte da proposta relativa ao incentivo das ações e à ampliação
dos recursos da área de segurança alimentar foi contemplada nas
Propostas nºs 84, 88, 95 e 133, que tratavam da mesma matéria.

A proposta também se refere à melhoria da estrutura do Sistema de
Vigilância Alimentar e Nutricional - Sisvan - quanto à alimentação de
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dados. O Sisvan é um sistema nacional de informação para a
vigilância do estado nutricional e da situação alimentar da população
brasileira. Segundo informações do Ministério da Saúde, a
consolidação do Sistema é feita com o apoio de Centros
Colaboradores em Alimentação e Nutrição e das Áreas Técnicas em
Alimentação e Nutrição existentes na quase totalidade dos Estados e
em centenas de Municípios brasileiros.

Consideramos que o Sisvan é fundamental como suporte para o
ajuste de programas e para a análise sistemática de informações
concernentes à situação alimentar e nutricional do País; entretanto,
diversas entidades e instituições que trabalham com alimentação e
nutrição apresentam relatos de que o banco de dados do Sisvan não é
alimentado com regularidade devido à falta de equipamentos nos
Municípios e à falta de profissionais treinados para fazê-lo. Por isso,
apresentamos emenda ao PPAG criando ação no Programa Especial
708 - Gestão do SUS, para que o Sisvan possa cumprir sua função
em nosso Estado. Encontramos, dentro do mesmo programa, a Ação
2.094 - Tecnologia da Informação em Saúde, para a qual o governo
está prevendo R$8.000.000,00 em recursos anuais no período de
2008 a 2011. Como a finalidade dessa ação é desenvolver o processo
de informatização, informação e modernização tecnológica da
Secretaria de Estado de Saúde - SES -, e como esse processo
depende da alimentação dos bancos de dados feita pelos Municípios,
acreditamos ser viável repassar parte de seus recursos para efetivar a
proposta em análise por meio da nova ação a ser criada.

Conclusão
Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação

Legislativa nº 314/2007 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.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 388/2007
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 Estrela
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do Sul e Grupiara.
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 388/2007 pretende dar a denominação de Raul

Belém à rodovia que liga os Municípios de Estrela do Sul e Grupiara.
O homenageado nasceu no Município de Araguari em 1938,

bacharelou-se em Direito e foi Deputado Estadual pelo extinto MDB.
Teve o mandato cassado em 1967 por força do Ato Institucional nº 5.

De volta à política em 1987, elegeu-se Deputado Federal por três
mandatos, quando foi figura de destaque como líder partidário e
membro de diversas comissões permanentes. Foi também Secretário
de Estado de Fazenda.

Ao longo de sua vida pública, recebeu diversas honrarias: Medalhas
da Inconfidência, da Ordem do Mérito Legislativo, da Justiça do
Trabalho, do Bicentenário do Alferes Tiradentes, da Ordem do Mérito
de Dom Bosco, Grande Oficial concedida pelo Tribunal Regional do
Trabalho da 10ª Região do Distrito Federal, da Ordem do Mérito Juiz
Classista concedida pela Associação dos Juízes Classistas e
Comenda do Mérito Público alusiva ao Centenário de Belo Horizonte.

Desaparece em 2001, deixando um exemplo de dedicação em servir
à sociedade. A homenagem que se pretende fazer por meio de projeto
de lei em análise é, portanto, justa e oportuna.

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

388/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 28 de novembro de 2007.
Juninho Araújo, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 842/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Fábio Avelar, o projeto em tela tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação Brasileira de
Educação de Trânsito, com sede no Município de Belo Horizonte.
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O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 19/4/2007 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 842/2007 tem por finalidade declarar de utilidade

pública a Associação Brasileira de Educação de Trânsito, com sede
no Município de Belo Horizonte.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no
Estado sejam declaradas de utilidade pública estão enunciados no art.
1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
inteiro atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica,
funciona há mais de um ano e sua diretoria é formada por pessoas
idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Ressalte-se que o estatuto da entidade (alterado em 10/10/2007)
determina no art. 1º que a entidade não remunera os membros da
diretoria pelo exercício de seus cargos nem seus associados; e no art.
23 que, caso seja ela dissolvida, seu patrimônio remanescente
reverterá a entidade com finalidade semelhante e sem fins lucrativos.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 842/2007.
Sala das Comissões, 27 de novembro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Antônio

Júlio - Sargento Rodrigues - Neider Moreira - Delvito Alves.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.352/2007
Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática

Relatório
De autoria do Deputado Neider Moreira, o projeto de lei em tela visa

a declarar de utilidade pública a Federação de Triathlon de Minas
Gerais - Triminas -, com sede no Município de Belo Horizonte.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
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constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, I,
“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.352/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Federação de Triathlon de Minas Gerais, com sede no Município de
Belo Horizonte, que possui como finalidade primordial difundir e
incentivar modalidades desportivas como a natação, o ciclismo e o
pedestrianismo.

Na consecução de seus propósitos, promove competições,
campeonatos e torneios nacionais; busca consolidar o respeito aos
atletas, dirigentes e árbitros; combate a utilização de substâncias
proibidas ou técnicas de dopagem por parte dos atletas; cumpre e faz
cumprir as leis, regulamentos e decisões do Comitê Olímpico
Brasileiro e da Confederação Brasileira de Triathlon.

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

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

nº 1.352/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 29 de novembro de 2007.
Vanderlei Jangrossi, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.553/2007

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Paulo Guedes, o projeto de lei em epígrafe
visa a declarar de utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento
Comunitário de Angicos de Minas – Codecam –, com sede no
Município de Brasília de Minas.

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 1.553/2007 pretende declarar de utilidade pública
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o Conselho de Desenvolvimento Comunitário de Angicos de Minas,
com sede no Município de Brasília de Minas, que tem por objetivo
trabalhar pelo desenvolvimento das atividades agropecuárias e pela
melhoria das condições de vida e bem-estar da comunidade onde
atua. Para concretizar seus objetivos estatutários, promove eventos
culturais e oferece aos seus filiados e à população carente serviços de
assistência social, buscando recursos materiais e humanos junto ao
poder público e à iniciativa privada para sustentar tais iniciativas.

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

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

1.553/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 28 de novembro de 2007.
Elisa Costa, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.629/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em tela
visa a declarar de utilidade pública a Associação Comunitária da
Comunidade de Retiro do Lago, com sede no Município de Carmo do
Cajuru.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 27/9/2007 e
distribuído a esta Comissão, a fim de ser examinado preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 102, III, “a” e 188, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.629/2007 visa a declarar de utilidade pública a

Associação Comunitária da Comunidade de Retiro do Lago, com sede
no Município de Carmo do Cajuru.

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 art. 29 do seu estatuto determina que a
entidade não remunera as atividades de seus Diretores e
Conselheiros, bem como as dos associados, e o art. 33 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, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei nº 1.629/2007.
Sala das Comissões, 27 de novembro de 2007.
Hely Tarqüínio, Presidente e relator - Delvito Alves - Antônio Júlio -

Sargento Rodrigues - Dalmo Ribeiro Silva - Neider Moreira.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°

1.644/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Gustavo Valadares, o projeto de lei em tela

tem por objetivo dar denominação ao trecho da Rodovia MG-020 que
liga os Municípios de Santa Luzia e Jabuticatubas.

Publicada no “Diário do Legislativo”, em 4/10/2007, 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”, combinado com o art. 188, do Regimento Interno.

Em 23/10/2007, esta relatoria solicitou fosse o projeto baixado em
diligência ao Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de
Minas Gerais - DER-MG -, a fim de obter informações sobre o referido
trecho rodoviário, bem como ao autor para comprovar que o
homenageado é falecido. De posse das respostas, passamos à
análise do projeto de lei.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.644/2007 tem por finalidade dar a

denominação de Prefeito Valério de Sales Costa Sobrinho - Leco - ao
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trecho da Rodovia MG-020 que liga os Municípios de Santa Luzia e
Jabuticatubas.

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.

Para o Estado membro, a regra básica está consagrada no § 1° do
art. 25 da Lei Maior. É a chamada competência residual, que lhe
faculta tratar das matérias que não se enquadram no campo privativo
da União ou do Município.

À luz dos dispositivos mencionados, a denominação de próprios
públicos não constitui assunto de competência privativa da União ou
do Município, podendo ser objeto de disciplina jurídica por parte do
Estado membro. Com efeito, foi editada a Lei n° 13. 408, de 1999, que
fixa as condições para se dar nome aos próprios 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 próprio público e a área em que ele se tenha
destacado.

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, uma vez que o referido trecho
não possui denominação oficial.

Em razão do que foi mencionado, inexiste óbice à tramitação da
matéria.

Entretanto, apresentamos a Emenda nº 1 ao final deste parecer,
para suprimir o parágrafo único do art. 1º, que prevê a fixação de
placas indicativas da denominação da rodovia pelo DER, uma vez que
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essa já é uma atribuição de sua competência.
Conclusão

Em vista do exposto, concluímos pela juridicidade,
constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 1.644/2007 com
a Emenda nº 1, apresentada a seguir.

EMENDA Nº 1
Suprima-se o parágrafo único do art. 1º.
Sala das Comissões, 27 de novembro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Antônio

Júlio - Delvito Alves - Sargento Rodrigues - Neider Moreira.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.661/2007
Comissão de Direitos Humanos

Relatório
De autoria da Deputada Elisa Costa e do Deputado Carlin Moura, a

proposição em epígrafe institui o Dia Estadual do Cigano.
Analisado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade,
vem agora o projeto a esta Comissão, para receber parecer quanto ao
mérito, nos termos do art. 190, c/c o art. 102, V, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.661/2007 pretende instituir o Dia Estadual do

Cigano, a ser celebrado anualmente no dia 24 de maio.
O povo cigano é oriundo da Índia e, geralmente, pode ser

identificado pelo vestuário e por características físicas, pois a maioria
tem a pele morena e os olhos escuros. Possui leis próprias, não
escritas, mas muito conhecidas por eles. Para a solução de conflitos,
são pedidos conselhos e orientações às pessoas mais velhas, muito
respeitadas nessas comunidades.

Por sua forte ligação com a natureza, os ciganos gostam de viver
em casas com quintal e espaços amplos e arejados. Atualmente,
continuam a se deslocar com freqüência, seja por tradição, seja por
motivos profissionais, uma vez que é comum ocuparem-se de venda
ambulante ou em trabalho sazonal.

Todos os homens se dedicam à venda a partir do casamento, mas
existem outras profissões ancestrais associadas aos ciganos de
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ambos os sexos, como cestaria, doma de animais, tosquia, latoaria e
quiromancia. Há também muitos que se ocupam de profissões
tradicionais, tornando-se advogados, professores e músicos.

O Dia Nacional do Cigano foi instituído por meio de decreto assinado
pelo Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em reconhecimento da
contribuição desse povo ao processo de formação da história e da
identidade cultural brasileira.

O dia 24 de maio foi escolhido porque, no calendário dos ciganos, é
dedicado à Santa Sara Kali, a sua padroeira universal. No Rio de
Janeiro já é tradicional a festa organizada no Arpoador pela Fundação
Santa Sara Kali, com eventos que estimulam a solidariedade e a
confraternização entre os povos.

O projeto de lei em análise trata, pois, de uma iniciativa que
pretende dar visibilidade ao contato intercultural, visando a promover
maior divulgação da cultura cigana na sociedade brasileira; é,
portanto, meritório.

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

1.661/2007, em turno único, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 29 de novembro de 2007.
Durval Ângelo, Presidente - João Leite, relator - Antônio Carlos

Arantes.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.667/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em

epígrafe tem por objetivo dar denominação ao trecho da Rodovia MG-
350 que liga os Municípios de Marmelópolis e Delfim Moreira.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 11/10/2007 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, combinado
com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Em 30/10/2007, esta Comissão baixou o projeto em diligência ao
Diretor-Geral do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado
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de Minas Gerais - DER-MG -, a fim de que informasse se o referido
trecho rodoviário possui denominação e se nos citados Municípios
existe próprio público estadual com nome igual ao proposto. Atendida
a diligência, passamos à análise do projeto de lei.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.667/2007 tem por escopo dar a denominação

de Manoel Ribeiro de Carvalho - Capitão Neco - ao trecho da Rodovia
MG-350 que liga os Municípios de Marmelópolis e Delfim Moreira.

No que se refere à competência normativa, as matérias que só
podem ser reguladas pela União, de interesse nacional, estão listadas
no art. 22 da Constituição da República. As que são reguladas pelo
Município, por sua vez, estão previstas no art. 30, que lhe assegura a
prerrogativa de editar normas sobre assuntos de interesse local e
suplementar as legislações federal e estadual, para atender às suas
peculiaridades.

No que diz respeito ao Estado, a regra básica para delimitar sua
competência está consagrada no § 1° do art. 25 da n ossa Lei Maior. É
a chamada competência residual, que lhe faculta tratar das matérias
que não se enquadram no campo privativo da União nem do
Município.

À luz dos dispositivos mencionados, a denominação de próprios
públicos não constitui assunto de competência privativa da União nem
do Município, podendo ser objeto de disciplina jurídica por parte do
Estado. Com efeito, foi editada a Lei n° 13.408, de  1999, que, além de
atribuir ao Legislativo a competência de dispor sobre a matéria,
estabelece a exigência de que o homenageado seja falecido e que
tenha prestado relevantes serviços à comunidade. Ademais, a 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 desta Casa.

Por fim, cumpre esclarecer que o Diretor-Geral do DER-MG,
mediante nota técnica datada de 7/11/2007, informa não haver
denominação oficial para o trecho rodoviário em questão, por isso, é
favorável à pretensão contida no projeto.

Atendidos os requisitos legais, não há óbice à aprovação da matéria.
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Conclusão
Em vista do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.667/2007.
Sala das Comissões, 27 de novembro de 2007.
Hely Tarqüínio, Presidente - Neider Moreira, relator - Antônio Júlio -

Dalmo Ribeiro Silva - Sargento Rodrigues - Delvito Alves.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.670/2007
Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

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
tela 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.

A proposição foi enviada à Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a
Emenda nº 1, que apresentou. Vem agora a matéria a esta Comissão
para deliberação conclusiva, nos termos do art. 103, I, “b”, do
Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.670/2007 pretende 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.

O homenageado foi deputado estadual por cinco legislaturas,
atuando em diversas comissões da Assembléia Legislativa de Minas
Gerais; de 1963 a 1965, licenciou-se para exercer o cargo de
Secretário de Estado de Viação e Obras Públicas. Como parlamentar,
lutou e conseguiu, junto ao governo do Estado o asfaltamento do
subtrecho da estrada entre Esmeraldas e Vianópolis, antigo sonho das
comunidades da região, pois é fator de desenvolvimento social e
econômico das comunidades beneficiadas.

Importante esclarecer que a Emenda nº 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça, suprimi o art. 2º da proposição,
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que obriga a instalação de placas indicativas com a nova
denominação, por se tratar de ato administrativo da competência do
DER-MG.

Diante dessas considerações, a homenagem que se pretende fazer
por meio do projeto de lei em análise é justa e oportuna.

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

1.670/2007, em turno único, com a Emenda nº 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 28 de novembro de 2007.
Paulo Guedes, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.684/2007

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
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.

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 1.684/2007 pretende declarar de utilidade pública

o Projeto Caminhando Juntos, com sede no Município de Diamantina,
que tem como finalidade precípua a melhoria da qualidade de vida da
população local, especialmente a mais carente.

Para alcançar seus propósitos, dá proteção à saúde da família, da
gestante e da criança, implementa ações nas áreas da educação, da
cultura, do esporte e do lazer, combate a fome e a pobreza, promove
a integração de seus beneficiados no mercado de trabalho e cria e
apóia programas de agentes comunitários.

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

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

nº 1.684/2007, em turno único, com a Emenda nº 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 27 de novembro de 2007.
Domingos Sávio, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.693/2007

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Wander Borges, o projeto de lei em tela visa
a declarar de utilidade pública a Associação União, Amor e Integração
Social - Uais -, 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 1.693/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Associação União, Amor e Integração Social, com sede no
Município de Sabará, que tem por finalidade promover a assistência
social, a educação gratuita, a cultura, a defesa e a conservação dos
patrimônios artístico e histórico, bem como a preservação do meio
ambiente, com o propósito de alcançar o desenvolvimento
sustentável. Também constituem suas prioridades: estudos e
pesquisas sobre tecnologias alternativas; a divulgação de informações
sobre conhecimentos técnicos em sua área de atuação; a
experimentação não lucrativa de novos modelos socioprodutivos e de
comercialização; a promoção de direitos estabelecidos e o
fornecimento de assessoria jurídica aos seus filiados; oferta de
serviços gratuitos de saúde.

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

Conclusão
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Pelo aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº
1.693/2007, em turno único.

Sala das Comissões, 27 de novembro de 2007.
Antônio Carlos Arantes, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.695/2007

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Antônio Carlos Arantes, o projeto de lei em
tela visa a declarar de utilidade pública a Associação Casa da Sopa
Francisco de Assis, com sede no Município de Claraval.

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 1.695/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Associação Casa da Sopa Francisco de Assis, com sede no
Município de Claraval, que possui como finalidade precípua promover
ações objetivando a melhoria de vida da população local,
especialmente a mais carente.

Para alcançar seus propósitos, desenvolve atividades educacionais,
culturais e assistenciais, projeto social voltado para crianças e
adolescentes, entre 7 a 14 anos de idade, que se apresentem em
situação de risco social ou pessoal; distribui sopa aos desvalidos;
realiza programas visando a contribuir para a promoção social da
população em estado de fragilidade; firma convênios com entidades
públicas e privadas para subsidiar suas iniciativas.

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

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

nº 1.695/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 28 de novembro de 2007.
Elisa Costa, relatora.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.696/2007

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Antônio Júlio, o projeto de lei em epígrafe
visa declarar de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais de Jaíba - Apae -, com sede no Município de Jaíba.

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 1.696/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Jaíba, que tem
por finalidade promover a melhoria da qualidade de vida das pessoas
portadoras de necessidades especiais, particularmente as que
apresentam transtorno mental. Com o seu trabalho, busca assegurar-
lhes o pleno exercício da cidadania e, ainda, estimular a realização de
estudos, pesquisas e compilação de dados estatísticos que tenham
relação com os distúrbios apresentados pelo público-alvo, propiciando
o avanço científico, a permanente formação e aperfeiçoamento dos
profissionais e voluntários que atuam na entidade.

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

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

1.696/2007 em turno único.
Sala das Comissões, 27 de novembro de 2007.
Domingos Sávio, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.702/2007

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Wander Borges, o projeto de lei em tela visa
a declarar de utilidade pública o Centro Mineiro de Reabilitação
Auditiva - Cemear -, com sede no Município de Belo Horizonte.
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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 1.702/2007 pretende declarar de utilidade pública

o Centro Mineiro de Reabilitação Auditiva, com sede no Município de
Belo Horizonte, que possui como finalidade precípua a realização de
terapia fonoaudiológica em pessoas carentes.

Na consecução de suas metas, promove a habilitação e reabilitação
dos seus assistidos, objetivando sua integração na vida comunitária;
oferece-lhes atendimento otorrinolaringológico, além de orientações
psicológica e psicopedagógica aos seus familiares; desenvolve
estudos, pesquisas, formas de tratamento e eventos relativos à
deficiência auditiva e ao implante coclear; 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

nº 1.702/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 28 de novembro de 2007.
Elisa Costa, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.710/2007

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Delvito Alves, o projeto de lei em epígrafe
visa a declarar de utilidade pública o Centro Polivalente de Atividades
Sociais, Culturais e Ambientais - Cepasa -, 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
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termos do art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.
Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.710/2007 pretende declarar de utilidade pública
o Centro Polivalente de Atividades Sociais, Culturais e Ambientais,
com sede no Município de Unaí, que tem por finalidade preservar o
meio ambiente e promover a melhoria da qualidade de vida da
população através de iniciativas voltadas para a proteção das famílias
e das pessoas mais vulneráveis. Ainda desenvolve programas que
visam a consolidar os direitos da criança e do adolescente relativos à
vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, bem como
propicia aos maiores de 14 anos acesso a cursos profissionalizantes e
oportunidades no mercado de trabalho.

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

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

1.710/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 28 de novembro de 2007.
Elisa Costa, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.714/2007

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Luiz Humberto Carneiro, o projeto de lei em
tela visa declarar de utilidade pública a entidade Terra Fértil, com sede
no Município de Uberlândia.

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 1.714/2007 pretende declarar de utilidade pública

a entidade Terra Fértil, com sede no Município de Uberlândia, que tem
como finalidade prestar assistência social às pessoas despossuídas,
atendendo às suas necessidades básicas nas áreas de cultura,
educação e saúde.
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Empreende ainda ações voltadas para a conservação e proteção do
meio ambiente e do patrimônio histórico e artístico da região onde
atua; promove o voluntariado e sistemas alternativos de produção,
comércio e emprego que possam gerar desenvolvimento social e
econômico, minimizando assim a pobreza; realiza estudos e
pesquisas sobre novas tecnologias e divulga conhecimentos
científicos relativos às atividades que realiza.

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

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

1.714/2007 em turno único.
Sala das Comissões, 27 de novembro de 2007.
Antônio Carlos Arantes, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.715/2007

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Luiz Humberto Carneiro, o projeto de lei em
tela visa declarar de utilidade pública a Associação Assistencial Vida e
Esperança - AVE -, com sede no Município de Uberlândia.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, I,
“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.715/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Associação Assistencial Vida e Esperança, com sede no Município
de Uberlândia, que possui como finalidade primordial prestar
assistência à população carente.

Para a consecução de suas metas, oferece proteção à família e
implementa ações nas áreas de educação, cultura e saúde, bem como
programas de segurança alimentar e de apoio à aquisição de moradia.
Além disso, promove a habilitação de pessoas portadoras de
deficiência, mantém creches e locais destinados a abrigar
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dependentes químicos e presta assessoria jurídica gratuita a todos os
que a ela recorrem.

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

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

nº 1.715/2007 em turno único.
Sala das Comissões, 27 de novembro de 2007.
Antônio Carlos Arantes, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.721/2007

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Alberto Pinto Coelho, o projeto de lei em
tela visa a declarar de utilidade pública a Associação Beneficente e
Promocional el Shaday, com sede no Município de 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, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.721/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Associação Beneficente e Promocional el Shaday, com sede no
Município de Eugenópolis, que tem por finalidade promover a
filantropia e amparar a população de baixa renda, prevenindo assim a
marginalidade da criança, do jovem e do adulto.

Mantém iniciativas que visam a atender a seus assistidos nas áreas
da saúde, da educação, da recreação e propicia-lhes oportunidades
para a formação profissionalizante. Promove reuniões com fins
beneficentes, culturais e cívicos, bem como colabora com obras de
assistência preventiva, terapêutica e educacional. Por meio de
serviços de radiodifusão, atua para manter participativa a coletividade.

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

Conclusão
Pelo aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº
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1.721/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 28 de novembro de 2007.
Domingos Sávio, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.729/2007

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Doutor Viana, o projeto de lei em tela visa a
declarar de utilidade pública a Associação Pró-Mutirão de Palmópolis -
Assopromp -, com sede no Município de Palmópolis.

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 1.729/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Associação Pró-Mutirão de Palmópolis, que tem por finalidade a
solidariedade e a promoção humana, priorizando a assistência social,
a construção e reforma de casas, nos meios rural e urbano, através de
mutirões.

Participa das discussões de políticas públicas relativas ao meio
ambiente, processos de socialização, Estatuto do Idoso e Estatuto da
Criança e do Adolescente, quando reivindica das autoridades
competentes solução para as demandas da comunidade.

Em parceria com entidades privadas congêneres e com o poder
público, desenvolve programas relacionados com a agricultura e
promove eventos com o objetivo de angariar recursos para a
consecução de seus objetivos, que incluem doações em espécie, de
agasalhos e alimentos.

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

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

1.729/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 28 de novembro de 2007.
Elisa Costa, relatora.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.757/2007

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 Centro de Desenvolvimento
Social, Cultural e Comunitário São Francisco de Assis, com sede no
Município de Caratinga.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 2/11/2007 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 1.757/2007 tem por finalidade declarar de

utilidade pública o Centro de Desenvolvimento Social, Cultural e
Comunitário São Francisco de Assis, 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
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 não serão remuneradas, sendo-lhes vedado o
recebimento de lucros, bonificações, vantagens ou benefícios; e no
art. 28, parágrafo único, que, na hipótese de sua dissolução, o
patrimônio remanescente reverterá a entidade congênere registrada
no Conselho Nacional de Assistência Social ou a entidade pública.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei nº 1.757/2007.
Sala das Comissões, 27 de novembro de 2007.
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Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Sargento
Rodrigues - Hely Tarqüínio - Neider Moreira - Antônio Júlio.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.769/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Eros Biondini, o projeto de lei em tela tem
por objetivo declarar de utilidade pública a Associação Monte Tabor,
com sede no Município de Cataguases.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 6/11/2007 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 1.769/2007 tem por finalidade declarar de

utilidade pública a Associação Monte Tabor, com sede no Município
de Cataguases.

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.
13, parágrafo único, que as atividades dos seus Diretores e
Conselheiros não serão remuneradas, sendo-lhes vedado o
recebimento de lucros, bonificações, vantagens ou benefícios; e no
art. 27, parágrafo único, que, na hipótese de sua dissolução, o
patrimônio remanescente reverterá a entidade congênere registrada
no Conselho Nacional de Assistência Social ou a entidade pública.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei nº 1.769/2007.
Sala das Comissões, 27 de novembro de 2007.
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Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Antônio Júlio, relator - Sargento
Rodrigues - Neider Moreira - Delvito Alves.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.773/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado André Quintão, o projeto de lei em tela tem
como finalidade declarar de utilidade pública a Associação do
Movimento Cultural Negro de Manhuaçu, com sede nesse Município.

Publicada no “Diário do Legislativo”, em 8/11/2007, 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 1.773/2007 objetiva declarar de utilidade pública

a Associação do Movimento Cultural Negro de Manhuaçu.
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, que dispõe sobre a
declaração de utilidade pública.

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. 29 de seu estatuto determina que as
atividades dos Diretores, Conselheiros e associados serão gratuitas, e
o art. 36 preceitua que, em caso de sua dissolução, os bens
remanescentes serão destinados a instituição congênere, com
personalidade jurídica e registrada no Conselho Nacional de
Assistência Social.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 1.773/2007.
Sala das Comissões, 26 de novembro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Hely
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Tarqüínio - Delvito Alves - Sargento Rodrigues - Antônio Júlio - Neider
Moreira.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.774/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado André Quintão, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública a Associação Regional dos Portadores de
Deficiência - Arpode -, com sede no Município de Manhuaçu.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 8/11/2007 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 1.774/2007 visa declarar de utilidade pública a

Associação Regional dos Portadores de Deficiência, com sede no
Município de Manhuaçu.

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. 28 de seu estatuto determina que a
entidade não remunera as atividades de seus Diretores e
Conselheiros, bem como as dos associados, e o art. 35 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 1.774/2007.
Sala das Comissões, 27 de novembro de 2007.
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Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Delvito
Alves - Antônio Júlio - Neider Moreira - Hely Tarqüínio - Sargento
Rodrigues.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.777/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Almir Paraca, o projeto de lei em tela tem
por objetivo declarar de utilidade pública a Associação dos Amigos e
Moradores do Bairro Santos Reis - Amoras -, com sede no Município
de Montes Claros.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 9/11/2007 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 1.777/2007 tem por finalidade declarar de

utilidade pública a Associação dos Amigos e Moradores do Bairro
Santos Reis, com sede no Município de Montes Claros.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no
Estado sejam declaradas de utilidade pública estão enunciados no art.
1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
inteiro atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica,
funciona há mais de um ano e sua diretoria é formada por pessoas
idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina no art.
28 que as atividades dos seus Diretores e Conselheiros, bem como as
dos associados, não serão remuneradas, sendo-lhes vedado o
recebimento de qualquer lucro, gratificação bonificação ou vantagem;
e no art. 32 que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio
remanescente será destinado a entidade congênere, com
personalidade jurídica, registrada no Conselho Nacional de
Assistência Social ou a entidade pública.

Conclusão
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Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade
e pela legalidade do Projeto de Lei nº 1.777/2007.

Sala das Comissões, 27 de novembro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Hely

Tarqüínio - Neider Moreira - Antônio Júlio.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.779/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Célio Moreira, o projeto de lei em tela tem

por objetivo alterar a Lei nº 15.279, de 2/8/2004, que declara de
utilidade pública o Asilo Sagrado Coração de Jesus, com sede no
Município de Cordisburgo.

A proposição foi publicada no diário oficial, em 9/11/2007 e a seguir
encaminhada a este órgão colegiado, a fim de ser examinada
preliminarmente quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal,
nos termos dos arts. 188 e 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.779/2007 pretende alterar o art. 1º da Lei nº

15.279, de 2/8/2004, que declara de utilidade pública o Asilo Sagrado
Coração de Jesus, com sede no Município de Cordisburgo, obra unida
à Sociedade de São Vicente de Paulo, beneficente, caritativa e de
assistência social.

A referida alteração foi motivada por decisão da assembléia geral da
entidade, a qual, em reunião ocorrida em 17/11/2006, deliberou, que o
nome da instituição passaria a ser Lar dos Idosos Sagrado Coração
de Jesus.

Ressalte-se que, de acordo com os incisos II e III do art. 35 do
estatuto da entidade, seus Diretores, Conselheiros, associados,
instituidores e benfeitores não percebem remuneração em razão das
competências, funções ou atividades que lhes são atribuídas, e, em
caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a
instituição congênere, preferencialmente vinculada à Sociedade de
São Vicente de Paulo, dotada de personalidade jurídica, com sede e
atividades preponderantes no Estado, preferencialmente no Município
de origem, registrada no Conselho Nacional de Assistência Social ou



404

a entidade pública.
De resto, cabe-nos esclarecer que a proposição se encontra de

acordo com a Lei Complementar nº 78, de 2004, que dispõe sobre a
elaboração, a alteração e a consolidação das leis do Estado,
estabelecendo, em seu art. 13, que a alteração de uma lei somente
poderá ser feita mediante nova redação, acréscimo ou revogação de
dispositivo.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nº 1.779/2007.
Sala das Comissões, 27 de novembro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Antônio

Júlio - Sargento Rodrigues - Neider Moreira - Delvito Alves.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.780/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O Projeto de Lei nº 1.780/2007, do Deputado Irani Barbosa, tem por

objetivo declarar de utilidade pública o Instituto de Defesa à
Educação, ao Acesso e à Liberdade, com sede no Município de Belo
Horizonte.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 9/11/2007 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 1.780/2007 pretende declarar de utilidade pública

o Instituto de Defesa à Educação, ao Acesso e à Liberdade, com sede
no Município de Belo Horizonte.

Os requisitos pelos quais as associações e fundações constituídas
no Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão
enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou comprovado
que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais
de um ano e sua diretoria é formada por pessoas idôneas, que
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prestam seus serviços gratuitamente.
Ressalte-se que o estatuto da entidade determina, no art. 21, que,

no exercício de qualquer cargo do conselho curador ou do conselho
fiscal, seus membros não recebem remuneração; e, no parágrafo
único do art. 26, que, extinta a associação, seus bens remanescentes
serão destinados a entidades que tenham objetivos semelhantes aos
do Instituto, registradas no Conselho Nacional de Assistência Social.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 1.780/2007 na forma original.
Sala das Comissões, 27 de novembro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Antônio Júlio, relator - Neider

Moreira - Delvito Alves - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.785/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Hely Tarqüínio, o projeto de lei em tela visa

declarar de utilidade pública a Associação de Árbitros Desportivos do
Alto Paranaíba - Aadap -, com sede no Município de Patos de Minas.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 9/11/2007 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 1.785/2007 visa declarar de utilidade pública a

Associação de Árbitros Desportivos do Alto Paranaíba, 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 e não remuneradas pelo exercício de suas funções.
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Ressalte-se, ainda, que o parágrafo único do art. 17 de seu estatuto
determina que a entidade não remunera os membros da diretoria; e o
art. 51 preceitua que, em caso de sua dissolução, o patrimônio
remanescente será destinado a associação com o mesmo fim e com
sede na região do Alto Paranaíba.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 1.785/2007.
Sala das Comissões, 27 de novembro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Delvito Alves - Sargento

Rodrigues - Hely Tarqüínio - Neider Moreira.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.786/2007
Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório
De autoria do Deputado Luiz Humberto Carneiro, o projeto de lei em

epígrafe visa a instituir o Dia do Produtor Rural.
A proposição foi examinada preliminarmente pela Comissão de

Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade na forma apresentada. Agora, vem
ela a esta Comissão para receber parecer quanto ao mérito, nos
termos do disposto no art. 102, IX, c/c o art. 190, do Regimento
Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.786/2007 tem por escopo instituir o Dia do

Produtor Rural, a ser celebrado anualmente no dia 7 de julho.
De acordo com o art. 2º da proposição, durante as comemorações

serão desenvolvidos no Estado, especialmente nas escolas públicas,
palestras, debates e seminários, entre outros eventos voltados à
valorização do produtor rural, que, diariamente, enfrenta
adversidades, para cultivar a terra e produzir alimentos, gerando
emprego, riqueza e excedentes exportáveis. Quando esse processo
produtivo vai bem, toda a economia é beneficiada, pois as indústrias
aumentam a sua produção, cresce a procura por mão-de-obra e
conseqüentemente se intensifica o comércio.

A importância dessa classe produtora para o desenvolvimento e a
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economia do País é inegável, pois o agronegócio responde por cerca
de 30% dos empregos do País. Em 2004, o superávit desse segmento
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. Pode-se afirmar que 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.

O dia 7 de julho foi escolhido para comemorar o Dia do Produtor
Rural, porque nessa data foi fundada a Federação da Agricultura do
Estado de Minas Gerais - Faemg -, entidade que representa os
produtores rurais mineiros, que integra a Confederação da Agricultura
e Pecuária do Brasil, entidade máxima de representação dos
produtores brasileiros. Envolvendo-se com as ações de quase 400
sindicatos filiados, que congregam mais de 400 mil pequenos, médios
e grandes produtores, representa e defende essa classe em todos os
fóruns de decisões, municipais, estaduais, nacionais e internacionais,
colocando à disposição de seus filiados diversos serviços de
orientação na área jurídica, de meio ambiente, econômica, sindical e
contábil, de acordo com a demanda do referido segmento.

Conclusão
Pelas razões expostas, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº

1.786/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 29 de novembro de 2007.
Vanderlei Jangrossi, Presidente e relator - Getúlio Neiva - Padre

João.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.787/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Luiz Humberto Carneiro, o projeto de lei em

tela tem por finalidade declarar de utilidade pública a Associação
Metodista de Assistência Social - Amas -, com sede no Município de
Uberlândia.
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Publicada a matéria no “Diário do Legislativo”, em 9/11/2007, 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 1.787/2007 objetiva declarar de utilidade pública

a Amas, com sede no Município de Uberlândia.
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. 9º do seu estatuto determina que
nenhum membro do Conselho Diretor e do Conselho Fiscal poderá ser
remunerado pelo exercício do cargo, e o parágrafo único do art. 17
preceitua que, em caso de sua extinção, os bens reverterão a
entidade congênere registrada no Conselho Nacional de Assistência
Social.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 1.787/2007.
Sala das Comissões, 27 de novembro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues, relator -

Delvito Alves - Antônio Júlio - Hely Tarqüínio - Neider Moreira.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.789/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em tela

visa a declarar de utilidade pública a Casa de Recuperação
Reintegração Social Renascer, com sede no Município de Conceição
dos Ouros.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 10/11/2007 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 1.789/2007 visa a declarar de utilidade pública a

Casa de Recuperação Reintegração Social Renascer, com sede no
Município de Conceição dos Ouros.

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, 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
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 os cargos de sua organização e o art. 30
preceitua que, em caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente
seja destinado a instituição congênere .

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei nº 1.789/2007.
Sala das Comissões, 27 de novembro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Antônio Júlio, relator - Sargento

Rodrigues - Delvito Alves - Neider Moreira.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.790/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Chico Uejo, o projeto de lei em tela tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação dos Aposentados e
Pensionistas de São Gotardo - AAPSG -, com sede nesse Município.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 10/11/2007 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 1.790/2007 tem por escopo declarar de utilidade

pública a Associação dos Aposentados e Pensionistas de São
Gotardo. Os requisitos para que as associações e fundações
constituídas no Estado sejam declaradas de utilidade pública estão
enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998. Pelo exame da
documentação que instrui o processo, constata-se o inteiro
atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou comprovado
que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais
de um ano e sua diretoria é formada por pessoas idôneas, não
remuneradas pelo exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto da entidade determina, no art. 54, que, em
caso de sua dissolução, os bens serão distribuídos entre as entidades
de assistência social sediadas na cidade de São Gotardo, e, no art.
63, que os cargos de Diretores e Conselheiros serão exercidos
gratuitamente.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 1.790/2007.
Sala das Comissões, 27 de novembro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Sargento

Rodrigues - Hely Tarqüínio - Neider Moreira - Antônio Júlio - Ademir
Lucas.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.793/2007

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 Comissão Reconstrutora da
Igreja de Nossa Senhora da Soledade, com sede no Município de
Sabará.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 10/11/2007 e
distribuída a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 188 e 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
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O Projeto de Lei nº 1.793/2007 tem por finalidade declarar de
utilidade pública a Comissão Reconstrutora da Igreja de Nossa
Senhora da Soledade, com sede no Município de Sabará.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no
Estado sejam declaradas de utilidade pública estão enunciados no art.
1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
inteiro atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica,
funciona há mais de um ano e sua diretoria é formada por pessoas
idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina no art.
13 que as atividades dos seus Diretores não serão remuneradas; e no
art. 33, §§ 1º e 2º, que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio
remanescente reverterá para a entidade constituída para cuidar da
manutenção e conservação da Igreja e, na falta desta, a entidade
assistencial registrada no Conselho Nacional de Assistência Social.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 1.793/2007.
Sala das Comissões, 27 de novembro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Delvito

Alves - Antônio Júlio - Sargento Rodrigues - Neider Moreira.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.822/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Sargento Rodrigues, o projeto de lei em tela

tem por objetivo declarar de utilidade pública o Núcleo de Composição
de Parcerias em Projetos & Ações - o Proação -, com sede no
Município de Belo Horizonte.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 15/11/2007 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
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O Projeto de Lei nº 1.822/2007 tem por escopo declarar de utilidade
pública o Núcleo de Composição de Parcerias em Projetos & Ações -
o Proação -, com sede no Município de Belo Horizonte.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no
Estado sejam declaradas de utilidade pública estão enunciados no art.
1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
inteiro atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica,
funciona há mais de um ano e sua diretoria é formada por pessoas
idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto da entidade determina, no art. 2º, que a
entidade não remunera seus Diretores, sócios, Conselheiros ou
equivalentes e, no art. 29, que, em caso de sua extinção, o patrimônio
remanescente reverterá para entidade congênere, registrada no
Conselho Nacional de Assistência Social, ou para entidade pública.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 1.822/2007.
Sala das Comissões, 28 de novembro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Antônio Júlio, relator - Sargento

Rodrigues - Delvito Alves - Hely Tarqüínio - Neider Moreira.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.843/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em tela

tem por objetivo declarar de utilidade pública a Associação Comercial,
Industrial, Agropecuária e de Serviços de Campo Belo, com sede no
Município de Campo Belo.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 23/11/2007 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 1.843/2007 tem por finalidade declarar de
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utilidade pública a Associação Comercial, Industrial, Agropecuária e
de Serviços de Campo Belo.

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.
66 que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente
será destinado a instituição congênere, legalmente constituída, para
ser aplicado nas mesmas finalidades; e no art. 68 que a nenhum dos
membros da administração da Associação será lícito perceber, sob
qualquer forma ou pretexto, remuneração pelo exercício de suas
atribuições.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 1.843/2007.
Sala das Comissões, 27 de novembro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Neider

Moreira - Delvito Alves - Antônio Júlio - Sargento Rodrigues - Hely
Tarqüínio.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI
COMPLEMENTAR Nº 34/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Tribunal de Contas, por seu Presidente, e
encaminhado a esta Casa por meio do Ofício nº 10/2007, o Projeto de
Lei Complementar no 34/2007 “dispõe sobre a organização do Tribunal
de Contas e dá outras providências”.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 6/11/2007, o projeto foi
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de Administração
Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária, para receber
parecer, nos termos do art. 192, combinado com o art. 102, do
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Regimento Interno.
Inicialmente, cabe a esta Comissão examinar, em caráter preliminar,

os aspectos jurídicos, constitucionais e legais da matéria, nos termos
do disposto no art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em epígrafe, segundo a justificativa apresentada pelo

Presidente do Tribunal de Contas por meio do Ofício nº 10/2007, trata
da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado, com o fito de
contribuir para o aprimoramento dos resultados institucionais e
conferir maior celeridade à tramitação processual, reformulando o rito
processual, com vistas a racionalizar a análise, a tramitação e a
apreciação de matérias de sua competência, como a regulamentação
da nova sistemática de funcionamento das Câmaras do Tribunal,
implementada pela Emenda à Constituição do Estado nº 78, de
6/10/2007.

A citada emenda acrescenta o § 7° ao art. 76, dispo ndo que o
Tribunal de Contas, no exercício de suas competências, observará os
institutos da prescrição e da decadência, nos termos da legislação em
vigor. E, ainda, dá nova redação ao § 1° do art. 77 , estabelecendo que
a lei disporá sobre a organização do Tribunal, que poderá ser dividido
em Câmaras, cuja composição será renovada periodicamente, e ao §
1° do art. 79, determinando que o Auditor terá os m esmos
impedimentos e garantias do Juiz de Direito de entrância mais elevada
e, quando em substituição a Conselheiro, os mesmos impedimentos e
garantias deste. Por fim, revoga o § 6° do art. 76 e o § 2° do art. 77 da
Constituição mineira.

O projeto de lei sob comento, entre outras inovações, altera a
estrutura organizacional do Tribunal de Contas, que será integrada
pela Auditoria, pelo Ministério Público junto ao Tribunal, pelo Tribunal
Pleno, pelas Câmaras, pela Presidência, pela Vice-Presidência, pela
Corregedoria, pela Ouvidoria, pela Escola de Contas e Capacitação
Professor Pedro Aleixo e pelos Serviços Auxiliares. Além disso, busca
adequar o funcionamento do Tribunal às prescrições da Lei de
Responsabilidade Fiscal ao dispor, no art. 55, que a Corte de Contas
fiscalizará o cumprimento das normas relativas à gestão fiscal
responsável, notadamente as previstas na citada lei, emitindo o alerta
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nas hipóteses previstas no § 1º do art. 59. Dispõe, em seu art. 65, que
os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, o Tribunal de Contas e
o Ministério Público manterão, de forma integrada, sistema de controle
interno. Altera o valor da multa a ser aplicada para cada infração
enumerada no art. 89, que será de até R$50.000,00, e, em seu art.
103, diminui para quatro os recursos cabíveis contra as decisões do
Tribunal.

Destacamos, também, como relevantes inovações a vedação de que
parentes consangüíneos ou afins, na linha reta ou na colateral, até o
segundo grau, ocupem cargos de Conselheiro, simultaneamente; a
previsão como sanção, além de multa, da inabilitação para o exercício
de cargo em comissão ou função de confiança; a solicitação, até o dia
imediatamente anterior à data de recebimento das propostas, de cópia
do instrumento convocatório de licitação publicado, bem como dos
documentos que se fizerem necessários, para fins de exame prévio,
podendo o Tribunal suspender, liminarmente, o procedimento
licitatório, até a data da assinatura do respectivo contrato ou da
entrega do bem ou serviço, caso sejam constatadas ilegalidades; a
previsão de multa diária, nos casos em que o descumprimento de
diligência ou decisão ocasionar dano ao erário ou impedir o exercício
das ações de controle externo e a previsão de medidas cautelares,
como o 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; a
indisponibilidade de bens, por prazo não superior a um ano; a
sustação de ato ou de procedimento, até que se decida sobre o mérito
da questão suscitada e o arresto.

A matéria de que trata o projeto se insere no âmbito da competência
legislativa estadual, por força do disposto no art. 75, “caput” e
parágrafo único, combinado com o art. 25, “caput” e § 1º, ambos da
Constituição da República. No que concerne à iniciativa para deflagrar
o processo legislativo, a Constituição mineira determina, no “caput” do
art. 65, que “a iniciativa de lei complementar e ordinária cabe a
qualquer membro ou comissão da Assembléia Legislativa, ao
Governador do Estado, ao Tribunal de Justiça, ao Tribunal de Contas,



416

ao Procurador-Geral de Justiça e aos cidadãos, na forma e nos casos
previstos no próprio texto constitucional. Ainda, segundo o inciso IV do
§ 2º do mencionado dispositivo, considera-se lei complementar, entre
outras matérias, a Lei Orgânica do Tribunal de Contas.

Cumpre, inicialmente, tecer algumas considerações acerca do papel
do Tribunal de Contas.

O Tribunal de Contas, no sistema de freios e contrapesos, instituído
pela Constituição da República, é considerado uma ferramenta técnica
indispensável e qualificada colocada à disposição do Poder
Legislativo, bem como de toda a sociedade.

Com efeito, o desdobramento e o alargamento das atividades
governamentais acarretaram uma mudança de paradigma no que toca
ao controle a ser realizado pelo Poder Legislativo, sendo necessária a
criação de um órgão para fiscalizar cada uma das parcelas da
despesa e apurar se os recursos financeiros foram gastos para o fim
colimado e devidamente autorizado.

Vê-se, portanto, que o Tribunal de Contas é órgão independente e
autônomo, constitucionalmente construído, responsável pelo controle
externo, que presta auxílio de natureza técnica especializada ao
Poder Legislativo e cujas decisões não gozam de definitividade
jurisdicional.

Evandro Martins Guerra (“Os controles externos e internos da
administração pública e os Tribunais de Contas”. Belo Horizonte:
Fórum, 2003, p. 35/36) classificou as funções da Corte de Contas em
opinativa, consultiva ou informadora (art. 71, I, da Constituição da
República); jurisdicional ou contenciosa (art. 71, II, da Constituição da
República); corretiva (art. 71, VIII, da Constituição da República); e
fiscalizadora (art. 71, IV, V e VI, da Constituição da República).

No que se refere à função corretiva, o projeto inovou quanto à
sanção de inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou
função de confiança, à suspensão cautelar da licitação caso sejam
constatadas ilegalidades e à previsão de medidas cautelares.

A esse respeito, convém destacar que, no julgamento do Mandado
de Segurança 24.510-7/DF, publicado no “Diário da Justiça” de
19/11/2003, o Supremo Tribunal Federal decidiu que o Tribunal de
Contas da União tem competência para fiscalizar procedimentos de
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licitação, determinar suspensão cautelar, examinar editais de licitação
publicados e que, nos termos do art. 276 do seu Regimento Interno,
possui legitimidade para a expedição de medidas cautelares para
prevenir lesão ao erário e garantir a efetividade de suas decisões. A
Ministra Ellen Grace, relatora da matéria, entendeu que “fica claro,
pois, que cabe à Corte de Contas o exame de editais de licitação
publicados (...). Por outro lado, se as Cortes de Contas têm
legitimidade para determinar que os órgãos ou entidades da
Administração interessada adotem as medidas necessárias ao exato
cumprimento da lei, com maior propriedade, possuem legitimidade
para a expedição de medidas cautelares, como a ora impugnada, a
fim de prevenir a ocorrência de lesão ao erário ou a direito alheio, bem
como garantir a efetividade de suas decisões”.

É importante ainda destacar trecho do voto do Ministro Celso de
Mello, que acompanhou o voto da relatora: “A atribuição de poderes
explícitos, ao Tribunal de Contas, tais como enunciados no art. 71 da
Lei Fundamental da República, supõe que lhe reconheça, ainda que
por implicitude, a titularidade de meios destinados a viabilizar a
adoção de medidas cautelares vocacionadas a conferir real
efetividade às suas deliberações finais, permitindo, assim, que se
neutralizem situações de lesividade, atual ou eminente, ao erário
público (...). É por isso que entendo revestir-se de integral legitimidade
constitucional a atribuição de índole cautelar, que, reconhecida com
apoio na teoria dos poderes implícitos, permite, ao Tribunal de Contas
da União, adotar as medidas necessárias ao fiel cumprimento de suas
funções institucionais e ao pleno exercício das competências que lhe
foram outorgadas diretamente, pela própria Constituição da República.
Não fora assim, e desde que adotada, na espécie, uma indevida
perspectiva reducionista, esvaziar-se-iam, por completo, as
atribuições constitucionais expressamente conferidas ao Tribunal de
Contas da União”.

Adotando o mesmo entendimento, o Ministro Cezar Peluso proferiu
seu voto, que, por sua oportunidade, transcrevemos: “Penso que os
princípios da legalidade e da moralidade, além da analogia
estabelecida com o poder jurisdicional, implicam o poder que o
Tribunal de Contas tem de prevenir uma situação em que ele atuaria
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“a posteriori”, para remediar os danos já causados ao erário. Noutras
palavras, parece-me conforme com todos os princípios que é melhor
prevenir do que remediar”.

Com o intuito de aprimorar o projeto em análise no tocante à técnica
legislativa e de corrigir vícios de natureza inconstitucional,
apresentamos ao final deste parecer 18 emendas.

Propomos, dessa forma, outra redação para os artigos do projeto
que tratam do ingresso na carreira do Ministério Público junto ao
Tribunal de Contas, em consonância com o disposto na Constituição
da República e na Constituição do Estado.

Nesse sentido, convém ressaltar que o art. 129, § 3º, da
Constituição da República, na seção que trata da organização do
Ministério Público, determina que o ingresso na carreira “far-se-á
mediante concurso público de provas e títulos, assegurada a
participação da Ordem dos Advogados do Brasil em sua realização,
exigindo-se do bacharel em direito, no mínimo, três anos de atividade
jurídica e observando-se, nas nomeações, a ordem de classificação”.
O art. 130 da Carta Magna, por sua vez, estabelece que “aos
membros do Ministério Público junto aos Tribunais de Contas aplicam-
se as disposições desta seção pertinentes a direitos, vedações e
forma de investidura”. A esse respeito, cumpre destacar que o
Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Direta de
Inconstitucionalidade no 789-1, publicada no “Diário da Justiça” de
19/12/94, decidiu que “a cláusula de garantia inscrita no art. 130 da
Constituição não se reveste de conteúdo orgânico-institucional. Acha-
se vocacionada, no âmbito de sua destinação tutelar, a proteger os
membros do Ministério Público Especial no relevante desempenho de
suas funções perante os Tribunais de Contas. Esse preceito da Lei
Fundamental da República submete os integrantes do MP junto aos
Tribunais de Contas ao mesmo estatuto jurídico que rege, no que
concerne a direitos, vedações e forma de investidura no cargo, os
membros do Ministério Público comum”.

No tocante aos incisos I e II do art. 35 do projeto, temos a esclarecer
que a Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF - dispõe, em seu art. 56, o
qual transcrevemos abaixo, que as contas do Chefe do Poder
Executivo incluirão as contas dos Presidentes do Poder Legislativo e
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do Judiciário e as do Chefe do Ministério Público, que devem ser
analisadas separadamente.

“Art. 56 - As contas prestadas pelos Chefes do Poder Executivo
incluirão, além das suas próprias, as dos Presidentes dos órgãos dos
Poderes Legislativo e Judiciário e do Chefe do Ministério Público,
referidos no art. 20, as quais receberão parecer prévio,
separadamente, do respectivo Tribunal de Contas.

§ 1º - As contas do Poder Judiciário serão apresentadas no âmbito:
I - da União, pelos Presidentes do Supremo Tribunal Federal e dos

Tribunais Superiores, consolidando as dos respectivos tribunais;
II - dos Estados, pelos Presidentes dos Tribunais de Justiça,

consolidando as dos demais tribunais.”
A constitucionalidade do citado artigo está sendo questionada na

Suprema Corte por meio da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº
2.324, ajuizada em outubro de 2000 pela Associação dos Membros
dos Tribunais de Contas do Brasil - Atricon -, não havendo concessão
de liminar nem julgamento do mérito.

Dessa forma, em observância ao princípio da presunção de
constitucionalidade das leis que informa o ordenamento jurídico pátrio,
é forçoso reconhecer que o art. 56 da Lei de Responsabilidade Fiscal
está em vigor, razão pela qual merece reparo o art. 35 do projeto em
tela.

Mostra-se, ainda, necessária a supressão do inciso VIII do referido
artigo, uma vez que a adoção da medida proposta tumultuaria o
funcionamento do Tribunal Pleno, uma vez que este passaria a decidir
sobre todos os recursos interpostos contra decisões do Presidente em
matéria administrativa, como, por exemplo, a concessão de férias de
servidor.

Finalmente, ao considerar que a Constituição mineira, em seu art.
76, em consonância com o art. 71 da Constituição da República e com
o verbete da Súmula 347 da Suprema Corte, possibilita ao Tribunal de
Contas apreciar leis e atos do poder público em face do ordenamento
constitucional e legal, inserimos no projeto em questão capítulo
referente à matéria, dispondo que a Corte de Contas deixará de
aplicar, por inconstitucionalidade, lei ou ato normativo do poder
público somente pelo voto da maioria absoluta dos seus membros,
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caso em que representará ao órgão competente para a propositura da
ação pertinente.

A esse respeito, deve-se esclarecer que não irá o Tribunal de
Contas julgar a constitucionalidade da lei. De fato, na aferição do
embasamento legal dos atos de gestão financeira e patrimonial das
entidades estatais, preliminar para a verificação da legalidade dos
procedimentos resultantes em despesa pública, o Tribunal de Contas
apreciará a constitucionalidade das leis e dos atos do poder público,
nos termos da Súmula 347 do Supremo Tribunal Federal, o que se
fará sem caráter de conclusividade e com possibilidade de apreciação
do Poder Judiciário no âmbito do controle difuso de
constitucionalidade das leis.

Nesse aspecto, Jorge Ulisses Jacoby Fernandes (“Tribunais de
Contas do Brasil: jurisdição e competência”. Belo Horizonte: Fórum,
2003, p. 296) esclarece:

“Aos Tribunais de Contas não compete a declaração de
inconstitucionalidade de lei, competência essa restrita aos órgãos do
poder judiciário. O que lhes assegura a ordem jurídica, na efetivação
do primado da Constituição Federal no controle das contas públicas, é
a inaplicabilidade da lei que afronta a Magna Carta, pois há que se
distinguir entre declaração de inconstitucionalidade e não aplicação de
leis inconstitucionais, pois esta é obrigação de qualquer tribunal ou
órgão de qualquer dos poderes do Estado”.

Com o mesmo entendimento, Themístocles Brandão Cavalcanti
(“apud” Jorge Ulisses Jacoby Fernandes, op. cit., p. 296-297) afirma
que:

“Exerce o Tribunal de Contas o controle de constitucionalidade
usando apenas da técnica da interpretação que conduz à valoração
da Lei Maior. Neste ponto tem aplicado o princípio da supremacia da
Constituição. Não pode, entretanto, anular o ato, nem anular a lei, mas
apenas deixar de aplicá-la por inconstitucional”.

As demais emendas justificam-se tendo em vista a técnica legislativa
e questões de ordem prática referentes ao funcionamento interno do
Tribunal de Contas.

Na oportunidade, esclarecemos que o Deputado Sargento
Rodrigues apresentou proposta de emenda ao projeto de lei em tela,
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sugerindo a alteração do art. 28 do projeto. Não tendo sido a emenda
recebida pelo relator antes da leitura do parecer nesta reunião,
esclarecemos que a medida pretendida foi acatada neste parecer por
meio das emendas nos 8 e 9.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei Complementar nº
34/2007 com as Emendas nºs 1 a 18, a seguir apresentadas.

EMENDA Nº 1
Suprima-se do inciso XI do art. 4º do projeto a expressão

“alternadamente”.
EMENDA Nº 2

Suprima-se do “caput” do art. 13 do projeto a expressão “e o
Ouvidor”.

EMENDA Nº 3
Suprima-se do inciso IX do art. 19 do projeto a expressão “e nomear

os respectivos substitutos:”
EMENDA Nº 4

Suprima-se do inciso XXXV do art. 19 do projeto a expressão
“alternadamente”.

EMENDA Nº 5
Suprima-se do parágrafo único do art. 19 do projeto a expressão

“alternadamente”.
EMENDA Nº 6

Suprima-se do “caput” do art. 22 do projeto a expressão “presidida
por Conselheiro eleito bienalmente pelo Tribunal Pleno”.

EMENDA Nº 7
Dê-se ao art. 23 do projeto a seguinte redação:
“Art. 23 - A Ouvidoria do Tribunal terá sua estrutura e organização

regulamentada em ato normativo próprio.”.
EMENDA Nº 8

Dê-se ao “caput” do art. 28 do projeto a seguinte redação:
“Art. 28 - O Ministério Público junto ao Tribunal compõe-se de quatro

Procuradores nomeados pelo Governador do Estado, cujo provimento
observará as regras previstas na Constituição da República e na
Constituição do Estado.”.
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EMENDA Nº 9
Dê-se ao art. 29 do projeto a seguinte redação:
“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, exigindo-se do bacharel em Direito, no mínimo,
três anos de atividade jurídica e, observando-se, nas nomeações, a
ordem de classificação.”.

EMENDA Nº 10
Dê-se ao inciso II do art. 35 do projeto a seguinte redação:
“Art. 35 - (...)
II - julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por

dinheiro, bem ou valor públicos, de órgão de qualquer dos Poderes ou
de entidade da administração indireta;”.

EMENDA Nº 11
Acrescente-se o seguinte parágrafo único ao art. 35 do projeto:
“Art. 35 - (...)
Parágrafo único - As contas prestadas pelo Governador do Estado, a

que se refere o inciso I, incluirão, além de suas próprias, a dos
Presidentes dos órgãos do Poder Legislativo e Judiciário e do Chefe
do Ministério Público e da Defensoria Pública, as quais receberão
parecer prévio, separadamente.”.

EMENDA Nº 12
Suprima-se o inciso VIII do art. 35 do projeto, renumerando-se os

demais.
EMENDA Nº 13

Substitua-se no “caput” do art. 36 a expressão “da maioria” pela
expressão “de 2/3 (dois terços)”.

EMENDA Nº 14
Substitua-se no parágrafo único do art. 113 a expressão “15

(quinze)” pela expressão “30 (trinta)”.
EMENDA Nº 15

Acrescente-se ao art. 120 do projeto o seguinte § 2º, ficando seu
parágrafo único transformado em § 1º:

“§ 2º - Até que o Tribunal publique o Regimento Interno no prazo a
que se refere o “caput” deste artigo, a Presidência, por ato normativo
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próprio, disciplinará as matérias não contempladas no atual
Regimento.”.

EMENDA Nº 16
Dê-se ao art. 121 do projeto a seguinte redação:
“Art. 121 - O Tribunal ajustará o exame dos processos em curso às

disposições desta Lei, no que couber, respeitadas as normas
processuais em vigor.”.

EMENDA Nº 17
Dê-se ao art. 122 do projeto a seguinte redação:
“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 o
arquivamento do processo, o qual não implicará o cancelamento do
débito, ficando o devedor obrigado a pagá-lo para que lhe seja dada a
quitação.”.

EMENDA Nº 18
Acrescente-se onde convier:

“CAPÍTULO
DO INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE

Art. ... - O Tribunal, no exercício de suas atribuições, poderá apreciar
a constitucionalidade das leis e dos atos normativos do Poder Público.

§ 1º - Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros, o
Tribunal deixará de aplicar, por inconstitucionalidade, lei ou ato
normativo do Poder Público, caso em que representará ao órgão
competente para a propositura da ação pertinente.

§ 2º - A argüição de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo no
âmbito das Câmaras suspenderá o julgamento da matéria, que será
submetida à deliberação do Tribunal Pleno, mantido o mesmo
Relator.”.

Sala das Comissões, 26 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

COMPLEMENTAR Nº 35/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
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O Projeto de Lei Complementar no 35/2007, do Governador do
Estado, encaminhado por meio da Mensagem no 130/2007, “autoriza o
Poder Executivo a quitar dívida com o Instituto de Previdência dos
Servidores do Estado de Minas Gerais - Ipsemg”.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 15/11/2007, o projeto foi
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização
Financeira e Orçamentária.

Em conformidade com o art. 192, c/c o art. 102, III, “a”, do
Regimento Interno, a proposição foi encaminhada a esta Comissão,
para receber parecer quanto aos aspectos de juridicidade,
constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação
A proposição em epígrafe promove a quitação da dívida do Estado

para com o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de
Minas Gerais - Ipsemg - mediante a assunção, pelo Tesouro do
Estado, da obrigação do pagamento dos precatórios expedidos em
nome da autarquia, bem como o parcelamento do saldo remanescente
em 120 parcelas mensais, na forma de regulamento.

Conforme consta na exposição de motivos que acompanha o
projeto, a parcela relativa à previdência da dívida do Estado para com
o Ipsemg já foi quitada por meio do pagamento pelo Tesouro de todos
os benefícios previdenciários concedidos pela autarquia a partir do
exercício financeiro de 2003. A quitação proposta no projeto abrange,
portanto, o restante da dívida, realizando-se mediante a assunção da
obrigação do pagamento dos precatórios expedidos em nome do
Ipsemg, os quais serão incluídos no fluxo de pagamentos conforme
programação estabelecida pelo Tesouro, e o parcelamento do saldo
remanescente em 120 meses.

Enfatiza-se que tal medida se faz necessária, uma vez que, em
março de 2007, a dívida do Ipsemg representada por precatórios
vencidos e não pagos atingiu a cifra de R$711.200.000,00. Lançar
mão das receitas correntes da autarquia para atender a tais 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 do Estado.

Ressalta-se, ainda, que, se aprovado, o projeto favorecerá não
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apenas os beneficiários do Ipsemg, os quais terão saldados os
precatórios em um menor espaço de tempo, como também a própria
autarquia, que poderá honrar os seus compromissos, e o Tesouro do
Estado, que, por meio da Central de Precatórios, poderá dar
tratamento mais célere e equânime à matéria.

Analisando o projeto quanto aos pressupostos de
constitucionalidade relativos à competência do Estado e à legitimidade
de iniciativa, não vislumbramos óbices à sua tramitação. Com efeito, a
matéria abordada é de competência do Estado, nos termos do art. 25,
§ 1º, da Constituição da República. Quanto à iniciativa, tendo em vista
tratar-se de negociação de dívida de entidade que integra a
administração indireta do Poder Executivo, com repercussão no erário
público e, conseqüentemente, na administração estadual, cabe ao
Governador do Estado deflagrar o respectivo processo legislativo.

Como já destacado, o projeto ora analisado pretende que a dívida
do Estado fique totalmente quitada em razão da assunção da
obrigação do pagamento dos precatórios expedidos em nome do
Ipsemg bem como do parcelamento do saldo remanescente em 120
parcelas mensais; contudo, entendemos que a quitação deve limitar-
se apenas à primeira hipótese, ou seja, ao valor relativo aos
precatórios, cujo pagamento será assumido pelo Tesouro, com a
conseqüente desoneração do Ipsemg, uma vez que o parcelamento
do restante da dívida não implica quitação do valor a ser parcelado.
Nesse sentido, apresentamos o Substitutivo no 1, com o objetivo de
corrigir tal imperfeição.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei Complementar
no 35/2007 na forma do Substitutivo no 1, a seguir redigido.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Dispõe sobre a quitação da dívida do Estado de Minas Gerais com o

Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais -
Ipsemg.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica quitada a parte da dívida do Estado com o Instituto de

Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais - Ipsemg -
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correspondente ao valor dos precatórios expedidos e orçados em
nome da autarquia até a data de publicação desta lei, mediante a
assunção, pelo Tesouro do Estado, da obrigação do pagamento
desses precatórios.

Parágrafo único - Fica mantida a ordem cronológica para pagamento
dos precatórios a que se refere o “caput” do artigo prevista na data de
publicação desta lei.

Art. 2º - A Secretaria de Estado de Fazenda tomará as providências
para apurar, no prazo de sessenta dias contados da data de
publicação desta lei, o valor total da dívida e o da quitação a que se
refere o art. 1°.

Parágrafo único - Havendo saldo remanescente, este será pago em
até cento e vinte parcelas mensais, na forma do regulamento, sendo
que a primeira parcela paga em até cento e vinte dias após a
publicação desta lei.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 29 de novembro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Neider Moreira, relator - Delvito

Alves - Sebastião Costa.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 342/2007

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Doutor Viana, o projeto de lei em epígrafe,
resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº 902/2003,
estabelece diretrizes para facilitar o acesso de pessoa portadora de
deficiência física, visual ou com mobilidade reduzida a espaço público
no Estado.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 15/3/2007, a proposição foi
examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,
que concluiu por sua juridicidade, legalidade e constitucionalidade
com as Emendas nºs 1, 2 e 3, que apresentou.

Vem agora o projeto a esta Comissão para receber parecer quanto
ao mérito, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, XIV, do Regimento
Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em análise dispõe sobre o planejamento e a
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urbanização de vias públicas, parques, praças e demais espaços
abertos de uso público, de forma a possibilitar o acesso à pessoa
portadora de deficiência motora, visual ou com dificuldade de
locomoção.

A matéria consubstanciada na proposição tem por objetivo contribuir
para o processo de inclusão social das pessoas com deficiência,
tendo em vista as peculiaridades a que estão sujeitas, em virtude de
suas condições físicas. Para que todas as pessoas possam usufruir
com autonomia e segurança dos espaços, mobiliários e equipamentos
urbanos, faz-se necessário implementar medidas para a supressão de
barreiras e obstáculos nos ambientes destinados à circulação e à
utilização da população.

A respeito convém destacar a Lei Federal nº 10.098, de 2000, que
representou um avanço ao estabelecer normas gerais e critérios
básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas com
deficiência ou com mobilidade reduzida. Conforme essa lei, as vias
públicas, os parques e demais espaços de uso público, assim como
as respectivas instalações de serviços e mobiliários urbanos, deverão
ser adaptados para permitir o acesso dessa parcela da população.
Essa lei foi regulamentada, de forma bem detalhada, pelo Decreto
Federal nº 5.296, de 2004.

Em âmbito estadual, a Lei nº 11.666, de 1994, estabeleceu várias
medidas para garantir a acessibilidade nos edifícios de uso público,
assim considerados aqueles que abrigam atividades que se
caracterizam por atendimento ao público. Essa lei foi regulamentada
pelo Decreto nº 43.926, de 1994, que também instituiu o Programa
Acessibilidade Minas.

Para o enfrentamento das desigualdades faz-se necessário
desenvolver políticas públicas com o envolvimento de todas as
esferas de poder, entidades e sociedade. A Coordenadoria de Apoio e
Assistência à Pessoa com Deficiência - Caade -, órgão da
administração direta do Estado, vinculado à Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social - Sedese -, tem o dever institucional de
incentivar, coordenar, supervisionar e acompanhar a execução das
políticas estaduais, integrando governo e sociedade civil.

O último censo realizado pelo IBGE revelou existirem 24,6 milhões
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de pessoas com pelo menos uma das deficiências investigadas, o que
corresponde a 14,5% da população brasileira, que era de 169,8
milhões em 2000. Em Minas Gerais, constatou-se que 2,6 milhões de
pessoas eram portadoras de pelo menos uma das deficiências
enumeradas, correspondendo a 14,9% da população do Estado, que
era de 17,9 milhões para o mesmo período, o que ressalta a
importância de se discutir e promover políticas específicas para esse
público.

A proposição em análise é mais uma medida proposta pelo
Legislativo para melhorar a qualidade de vida das pessoas com
deficiência, no que se refere à acessibilidade aos espaços abertos de
uso público, como praças, parques e outros. Os locais fechados, ou
seja, os edifícios de uso público, obedecem ao disposto na citada Lei
nº 11.666, de 1994.

Finalmente, com o objetivo de aperfeiçoar a proposição, julgamos
oportuno apresentar a Emenda nº 4, ampliando a adequação dos
telefones públicos a todas as pessoas com deficiência, tendo em vista
que o projeto original refere-se somente a deficientes visuais.

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

342/2007 com as Emendas nºs 1, 2 e 3, apresentadas pela Comissão
de Constituição e Justiça, e com a Emenda nº 4, a seguir
apresentada.

EMENDA Nº 4
Dê-se ao art. 4º a seguinte redação:
“Art. 4º - Os telefones públicos serão instalados em locais de fácil

acesso, adaptados, na forma do regulamento e de acordo com as
normas estabelecidas pela ABNT, ao uso pela pessoa com
deficiência.

§ 1º - Os telefones públicos sem cabine terão sapata elevada, de
forma a proteger a pessoa com deficiência visual, e extensão do
cordão do monofone adequada ao uso por cadeirante.

§ 2º - As empresas concessionárias de serviço de telefonia fixa
adaptarão os telefones públicos instalados no Estado, conforme o
disposto neste artigo, no prazo de quatro anos.”.

Sala das Comissões, 28 de novembro de 2007.
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Rosângela Reis, Presidente - Paulo Guedes, relator - Antônio Carlos
Arantes.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 727/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria da Deputada Ana Maria Resende, o projeto de lei em

epígrafe, resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº
3.183/2006, “acrescenta o § 3º ao art. 27 da Lei nº 15.293, de 5 de
agosto de 2004, que institui as carreiras dos Profissionais de
Educação Básica do Estado”.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 12/4/2007, o projeto foi
distribuído às Comissões competentes para receber parecer, nos
termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

Preliminarmente, cumpre a esta Comissão o exame dos aspectos
jurídicos, constitucionais e legais do projeto, fundamentado nos
seguintes termos.

Fundamentação
Nos termos da proposição, “ao servidor que, no exercício de cargo

de provimento em comissão de Diretor de Escola, dele for afastado,
sem ser a pedido ou por penalidade, ou se aposentar, fica assegurado
o direito de continuar percebendo a remuneração do cargo em
comissão, desde que o seu exercício compreenda no mínimo dois
mandatos completos, consecutivos ou não”.

Trata-se de um tipo especial de apostilamento, que se pretende
inserir na Lei nº 15.293, de 5/8/2004, que instituiu as carreiras dos
Profissionais de Educação Básica do Estado.

Ocorre que, de acordo com a ordem constitucional e
infraconstitucional vigente, o instituto do apostilamento foi abolido da
política remuneratória dos servidores públicos estaduais. A Lei nº
14.683, de 30/7/2003, revoga uma série de normas da legislação
estadual que tratam do assunto, não havendo mais que falar em
apostilamento no âmbito do Executivo Estadual. A Emenda à
Constituição nº 57, de 15/7/2003, revogou os § § 1º e 2º do art. 32 da
Constituição Estadual, que se referiam a apostilamento, e acrescentou
o art. 121 ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT
– da Constituição do Estado, o qual revogou as leis que tratavam de
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apostilamento no âmbito do Legislativo, do Judiciário, do Ministério
Público e do Tribunal de Contas. Não obstante isso, assegurou o
referido benefício aos atuais detentores de cargo de provimento em
comissão ou função gratificada à época da sua promulgação, nos
termos da lei.

Dessarte, foram editadas as Leis nºs 14.982, 14.983, 14.984 e
14.985, de 14/1/2004, as quais, respectivamente, regulamentaram o
disposto no art. 121 do ADCT da Constituição do Estado e
estabeleceram as regras de transição relativas a apostilamento para
os servidores efetivos dos Quadros de Pessoal do Ministério Público,
do Poder Judiciário, do Tribunal de Contas e da Secretaria da
Assembléia Legislativa, computando, em dias, para esse fim, o tempo
exercido até 29/2/2004.

Cumpre ressaltar, especialmente por tratar-se de servidor público
estadual nomeado para cargo de provimento em comissão de Diretor
de Escola, objeto da proposição de lei sob exame, que as leis que
davam a esses servidores tratamento diferenciado da regra geral
instituída pela Lei nº 9.532, de 1987 - especialmente as Leis nºs

12.459, de 13/1/97, e 13.434, de 30/12/99 -, foram estão revogadas
pela citada Lei nº 14.683, de 2003.

Outro aspecto relevante que se impõe observar é a competência
privativa do Chefe do Executivo para a fixação da remuneração de
cargo público da administração direta, autárquica e fundacional do
Poder Executivo, conforme estabelece o art. 66, III, alínea “b”, da
Constituição Estadual. Ademais, tendo em vista que a proposição
implica em aumento de despesa com pessoal, falta o cumprimento do
disposto nos arts. 16 e 17 da Lei Complementar nº 101, de 2000 – Lei
de Responsabilidade Fiscal –, que exigem a estimativa do impacto
orçamentário-financeiro e a prévia dotação orçamentária e financeira
de ação governamental que acarrete aumento de despesa.

Ressalte-se, finalmente, que o Supremo Tribunal Federal tem
consolidado o entendimento de que “É firme na jurisprudência do
Tribunal que a sanção do projeto de lei não convalida o defeito de
iniciativa” (Adin–700–RJ).

Conclusão
Pelas razões expostas, concluímos pela antijuridicidade,
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inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 727/2007.
Sala das Comissões, 27 de novembro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues, relator -

Delvito Alves - Hely Tarqüínio - Ademir Lucas - Célio Moreira.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.654/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Projeto de Lei nº 1.654/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva,
“declara como patrimônio cultural do Estado o Lago de Furnas e dá
outras providências”.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 5/10/2007, foi o projeto
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça e de Cultura.

Compete a esta Comissão, nos termos do art. 102, III, “a”, do
Regimento Interno, examinar a juridicidade, constitucionalidade e
legalidade da proposta.

Fundamentação
A proposição, conforme anuncia sua ementa, pretende declarar

patrimônio cultural do Estado o Lago de Furnas. Caberá ao Poder
Executivo, nos termos do art. 2º, adotar as medidas administrativas
que concretizarão tal objetivo.

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

Nascido a partir do represamento das águas dos Rios Grande e
Sapucaí, esse é um dos maiores lagos artificiais do mundo. À sua
volta ergue-se paisagem surpreendente, em que serras, cânions,
lagos, cachoeiras e praias artificiais dão forma a um cenário de
belezas naturais, que dispensa a ação do homem para expressar o
seu encanto. Fazendas centenárias com produtos típicos, lavouras de
café e a produção de queijos, mais do que práticas da economia, são
aspectos do turismo local que revelam os hábitos e os costumes das
comunidades da região.

Os balneários de Furnas se espalham pelas margens da represa e
contam com infra-estrutura completa. A pesca e os esportes náuticos
são práticas comuns. Restaurantes, hotéis e pousadas atendem aos
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mais variados interesses e confirmam que o seu potencial turístico é
inesgotável e merece ser impulsionado cada vez mais.

Aliás, segundo informa o autor da proposta em trecho que deve ser
integralmente reproduzido: “ (...) por causa do elevado potencial
turístico, foi organizado, com o auxílio da Secretaria de Estado de
Turismo, o Circuito Turístico Lago de Furnas, que congrega todos os
gostos. Modernos centros urbanos, como Varginha e Alfenas,
oferecem todo tipo de conforto e, bem perto, com muita água cercada
pelos campos, o Circuito é o teatro ideal para esportes radicais, como
‘mountain-bike’ e vôo livre, e a contemplação de deslumbrantes
paisagens em meio à mansidão da vida rural. Areado - a morada dos
peixes - e Fama são os paraísos para pesca esportiva. Em Campos
Gerais, há palcos para ‘camping’, ‘trekking’, vôo livre e banhos em
lugares paradisíacos, como a Praia das Amoras. Em Monte Belo, está
o sítio histórico da Casa dos Maria, uma casa colonial de fazenda do
século XIX, com paredes de pau-a-pique, porão, fontes alternativas de
energia hídrica, gerador, monjolo e moinho de pedra. Divisa Nova atrai
pelo curioso jatobá rosa, com 25m de altura, 3m de diâmetro e
aproximadamente 2 mil anos de vida. É o maior do Brasil e se
encontra na Mata da Figueira, um local de visita obrigatória. O Circuito
oferece ainda as tradições culturais: grupos de folia de reis, guardas
de congo e caiapós, manifestações típicas tão marcantes quanto a
festa religiosa de São Benedito, em Machado, e a tradicional
procissão fluvial em homenagem a São Pedro, na cidade de Fama.
São considerados patrimônios culturais imateriais as práticas, as
representações, as expressões, os conhecimentos, as técnicas e
também os instrumentos, os objetos, os artefatos e os lugares que
lhes são associados, as comunidades, os grupos e, em alguns casos,
os indivíduos que se reconhecem como parte desse patrimônio. O
patrimônio imaterial é transmitido de geração em geração e
constantemente recriado pelas comunidades e grupos em função de
seu ambiente, sua interação com a natureza e sua história, o que gera
um sentimento de identidade e continuidade e contribui para promover
o respeito à diversidade cultural e à criatividade humana. É inegável
que o Lago de Furnas é dotado das características peculiares de um
bem cultural que deve ser tutelado”.
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Por outro lado, a medida, como se percebe, encerra o propósito de
impulsionar o desenvolvimento econômico da região. Ao receber o
designativo de patrimônio cultural de Minas Gerais, o Lago de Furnas
terá sua relevância turística projetada muito além das fronteiras do
Estado, daí resultando, entre outras, a melhoria da rede de
hospedagem e de alimentação e, em vista da abertura de novos
postos de trabalho, a melhoria da condição de vida dos mineiros que
habitam os mais de 30 Municípios a seu redor. Como diz o autor da
proposta, “o turismo constitui-se na indústria do futuro, sem fumaça e
sem poluição”.

Do ponto de vista formal, não há vício de iniciativa, à luz do disposto
no art. 66 da Constituição mineira. Conforme dispõe o inciso III do art.
23 da Constituição da República, é competência comum da União, do
Estado, do Distrito Federal e dos Municípios proteger bens de valor
histórico e cultural, caso em que, a fim de se evitarem conflitos de
competência, as atribuições, na ausência da lei complementar a que
se refere o parágrafo único do mencionado art. 23, se repartem
segundo o princípio da predominância dos interesses. Ora, o assunto
em pauta está inelutavelmente afeto ao interesse regional.

Conclusão
Com base no exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 1.654/2007.
Sala das Comissões, 27 de novembro de 2007.
Hely Tarqüínio, Presidente - Ademir Lucas, relator - Delvito Alves -

Sargento Rodrigues - Dalmo Ribeiro Silva.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.712/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o projeto de lei em
epígrafe “proíbe a utilização do telefone celular nos espaços que
menciona”.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 25/10/2007, 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 de juridicidade, constitucionalidade e legalidade,
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nos termos do art. 188, c/c o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.
Fundamentação

A proposição em epígrafe pretende proibir o uso do telefone celular
nas salas de aula da rede pública e privada de ensino.

Todavia, a Lei no 14.486, de 9/12/2002, já proíbe a conversação em
telefone celular e o uso de dispositivo sonoro do aparelho em salas de
aula, teatros, cinemas e igrejas.

Como se vê, a medida pretendida pelo projeto em estudo 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 1.712/2007.
Sala das Comissões, 27 de novembro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues, relator - Hely

Tarqüínio - Ademir Lucas - Delvito Alves.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.726/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O projeto de lei em tela, de autoria do Deputado Leonardo Moreira,
“dispõe sobre a elaboração e a divulgação da lista de fornecedores
que mais descumprem as normas de proteção e defesa do
consumidor”.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 26/10/2007, 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 da sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.
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Fundamentação
A proposição em análise pretende tornar obrigatória para os órgãos

da administração pública estadual integrantes do Sistema Nacional de
Defesa do Consumidor - SNDC - a elaboração conjunta da lista com
os nomes dos dez fornecedores que registram o maior número de
reclamações fundamentadas e não atendidas.

Segundo o autor do projeto, a medida proposta visa a conferir mais
transparência à atuação dos órgãos de proteção e defesa do
consumidor, o que contribuiria para inibir a prática de atos que lesam
os consumidores.

Passemos à análise do projeto.
A Lei nº 8.078, de 11/9/90, que contém o Código de Proteção e

Defesa do Consumidor, prevê, em seu art. 105, que integram o
Sistema Nacional de Defesa do Consumidor - SNDC - “os órgãos
federais, estaduais, do Distrito Federal e municipais e as entidades
privadas de defesa do consumidor”.

Na administração pública do Estado de Minas Gerais, podemos
verificar a existência de dois órgãos que se mostram suficientemente
habilitados para fazer parte do SNDC, em face das suas
características e dos trabalhos que desenvolvem. O primeiro deles
está integrado à administração do Ministério Público do Estado, uma
vez que as atividades de proteção e defesa do consumidor foram
transferidas para a Procuradoria-Geral de Justiça, por força do
disposto no art. 14 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias da Carta mineira. O segundo órgão, denominado Serviço
de Orientação e Defesa do Consumidor - Procon Assembléia -, foi
instituído no âmbito desta Casa Legislativa, por meio da Resolução nº
5.239, de 13/10/2005.

Os dois órgãos mencionados já elaboram e divulgam anualmente o
cadastro de reclamações de que cogita o projeto, tendo em vista que
o art. 44 do Código de Proteção e Defesa do Consumidor contém
comando expresso a respeito.

Não bastasse isso, a Portaria MJ nº 2.348, de 13/12/2006, obriga o
Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor - DPDC -, órgão
da Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça, a
consolidar os cadastros das reclamações fundamentadas, elaborados
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pelos órgãos públicos de defesa do consumidor estaduais e
municipais integrados ao Sistema Nacional de Informações de Defesa
do Consumidor - Sindec.

De igual modo, a Deliberação nº 2.397, de 2007, desta Casa,
estabelece, em seu art. 3º, XII, como competência do Procon
Assembléia a elaboração e a divulgação anual do cadastro a que se
refere o projeto em análise.

Constata-se, pois, que a proposta em apreço não inova o mundo
jurídico, razão que nos leva a opinar pela rejeição do projeto, em que
pese ao interesse do autor pela adoção de medidas que, realmente,
possam atender os anseios da sociedade.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 1.726/2007.
Sala das Comissões, 27 de novembro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Ademir Lucas, relator - Delvito

Alves - Hely Tarqüínio - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.797/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Doutor Rinaldo, o projeto de lei em epígrafe
“autoriza o Poder Executivo a criar programa de reposição hormonal
na rede pública estadual de saúde”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 10/11/2007, a proposição foi
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Saúde e de
Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Vem a matéria, preliminarmente, a esta Comissão, para receber
parecer sobre a sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, na
forma do art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento
Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em estudo autoriza o Poder Executivo a criar, na

rede pública estadual de saúde, programa de reposição hormonal, que
será desenvolvido em parceria com os Municípios interessados.

Quanto ao tema, temos a esclarecer que a elaboração e a execução
de plano ou programa administrativo são atividades do Poder
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Executivo, detentor da competência constitucional para realizar tais
ações de governo, e podem prescindir de previsão legal. Assim, a
apresentação de projetos de lei tratando de temas dessa natureza
constitui iniciativa inadequada, porque inócua, uma vez que cabe ao
Executivo, no exercício de seu juízo discricionário, decidir, segundo as
circunstâncias, sobre a realização de programas. Assim, não é
conveniente que o Poder Legislativo, por meio de atos legislativos,
autorize o Executivo a realizar atos da sua competência.

O Supremo Tribunal Federal, conforme a Decisão de Questão de
Ordem na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 224 (ADIQO
224/RJ), decidiu não ser pertinente a edição de lei específica criando
programa, ressalvados os casos expressamente previstos na
Constituição, conforme previsto nos arts. 48, IV, e 165, §§ 1º e 4º.
Ademais, a rigor, a autorização legislativa, como medida necessária
para legitimar atos e ações de outro Poder, tem sede constitucional e
deve ser interpretada restritivamente, sob pena de comprometer o
princípio da separação dos Poderes. Outrossim, como o projeto se
reveste de cunho meramente autorizativo, não vincula o destinatário
do comando normativo - no caso, o Poder Executivo.

Finalmente, os programas devem, necessariamente, estar previstos
na Lei Orçamentária Anual - LOA -, de iniciativa do Poder Executivo, a
qual compreende o Orçamento Fiscal e o Orçamento de Investimento
das Empresas Controladas pelo Estado.

Assim sendo, o projeto de lei sob comento não deve prosperar nesta
Casa Legislativa, por desrespeitar o princípio da separação dos
Poderes e por mostrar-se inócuo.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade, pela

inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de Lei nº
1.797/2007.

Sala das Comissões, 28 de novembro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Neider Moreira, relator - Sebastião

Costa - Sargento Rodrigues - Delvito Alves - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.802/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório
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De autoria do Deputado Leonardo Moreira, a proposição em
epígrafe “institui a obrigatoriedade da realização de perícia anual, com
a apresentação dos respectivos laudos técnicos, em pontes e viadutos
integrantes das rodovias e das estradas estaduais”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 10/11/2007, a proposição foi
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Transporte,
Comunicação e Obras Públicas.

Vem, agora, a matéria a esta Comissão, para receber parecer sobre
sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art.
188, combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
Cabe-nos, primeiramente, informar que o autor apresentou o Projeto

de Lei nº 490/2007, proposição idêntica à que ora apreciamos. Aquela
proposição recebeu parecer contrário desta Comissão em 15/5/2007.
Em 7/11/2007, o autor apresentou requerimento para que a
proposição fosse retirada de tramitação, reapresentando no dia
seguinte nova proposição com a mesma redação. Resta a esta
Comissão reiterar o entendimento adotado naquela oportunidade.

A proposição em epígrafe visa a instituir “a obrigatoriedade da
realização de perícia anual, com a apresentação dos respectivos
laudos técnicos, em pontes e viadutos integrantes das rodovias e das
estradas estaduais”.

Os problemas das estradas brasileiras têm sido objeto de
reportagens na mídia, destacando-se que a precariedade da rede
rodoviária representa imenso custo para o País, colocando em risco a
vida dos usuários e dificultando o escoamento da produção. Nesse
sentido, a preocupação do autor da proposição em exame representa
efetivamente os anseios do povo mineiro e merece nosso aplauso;
todavia a proposição legislativa apresentada não é a solução
adequada para esse problema.

Com efeito, a preservação e a recuperação das pontes e dos
viadutos integram a política pública que envolve toda a infra-estrutura
rodoviária. A obrigação de se assegurar a manutenção da infra-
estrutura rodoviária já está estabelecida em lei, em especial na Lei
Delegada nº 128, de 2007, que atribui a seguinte competência à
Secretaria de Estado de Transporte e Obras Públicas – Setop :
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“Art. 2º - A Setop tem por finalidade planejar, dirigir, executar,
controlar e avaliar as ações setoriais a cargo do Estado relativas a
obras públicas e transporte, trânsito e tráfego dos setores terrestre,
hidroviário e aeroviário, especialmente no que se refere a infra-
estrutura viária, estrutura operacional e logística, mecanismos de
regulação e concessão de serviços (...)”.

Não cabe ao legislador definir a obrigatoriedade de se fazerem
perícias anuais nas pontes e nos viadutos, pois, se assim o fosse,
seria necessária a edição de outras normas jurídicas para definir a
obrigação de tapar os buracos nas estradas, de pintar as faixas, de
substituir as placas danificadas em virtude do tempo, entre outras.
Todas essas medidas devem constar nos planos e nos programas sob
a responsabilidade da Setop, segundo dispõe o inciso VI do art. 2º da
Lei Delegada nº 128, de 2007, com a devida repercussão na Lei
Orçamentária Anual.

Sendo assim, neste caso, o representante do povo pode atuar de
duas formas. Preliminarmente, deve ele verificar como a matéria se
encontra disciplinada no projeto de lei que prevê o Orçamento do
Estado e apresentar emendas, se for o caso. Em seguida, deve ele
atuar junto à Comissão de Transporte, Comunicação e Obras
Públicas, à qual compete “acompanhar a implantação dos planos e
dos programas (...) e exercer a fiscalização dos recursos estaduais
neles investidos”, nos termos do inciso XIII do art. 100 do Regimento
Interno. Portanto, os problemas relacionados com pontes e viadutos
das rodovias mineiras não demandam ações no campo da função
legislativa do Parlamento mineiro, mas no de sua função fiscalizadora.

Conclusão
Pelas razões apresentadas, concluímos pela antijuridicidade, pela

inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de Lei nº
1.802/2007.

Sala das Comissões, 26 de novembro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Sargento

Rodrigues - Ademir Lucas - Delvito Alves.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.809/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório
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De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o Projeto de Lei nº
1.809/2007 dispõe sobre a preferência de tramitação dos
procedimentos judiciais em que figure como parte pessoa idosa
beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Publicada no “Diário do Legislativo” no dia 15/11/2007, a proposição
foi distribuída a esta Comissão para receber parecer quanto aos
aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos
do disposto no art. 188, c/c o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
Cumpre, inicialmente, destacar que a Comissão de Constituição e

Justiça, em 10/5/2007, ao analisar o Projeto de Lei no 501/2007, de
teor idêntico ao da proposta em tela, concluiu por sua
inconstitucionalidade, pelas razões que reproduziremos a seguir:

“A proposta em exame determina que, ‘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’.

Do ponto de vista jurídico e formal, a proposição encontra óbice no
disposto no art. 22, inciso I, da Constituição da República, segundo o
qual constitui competência privativa da União, entre outras, legislar
sobre direito processual.

Ademais, disposição análoga à que se pretende editar já se
encontra em vigor: trata-se do art. 71 do Estatuto do Idoso, o qual se
desdobra em quatro parágrafos, que cuidam, de forma minudenciada,
da matéria. Confira-se a redação de tais dispositivos:

‘Art. 71 - É assegurada prioridade na tramitação dos processos e
procedimentos e na execução dos atos e diligências judiciais em que
figure como parte ou interveniente pessoa com idade igual ou superior
a 60 (sessenta) anos, em qualquer instância.

§ 1º - O interessado na obtenção da prioridade a que alude este
artigo, fazendo prova de sua idade, requererá o benefício à autoridade
judiciária competente para decidir o feito, que determinará as
providências a serem cumpridas, anotando-se essa circunstância em
local visível nos autos do processo.

§ 2º - A prioridade não cessará com a morte do beneficiado,
estendendo-se em favor do cônjuge supérstite, companheiro ou
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companheira, com união estável, maior de 60 (sessenta) anos.
§ 3º - A prioridade se estende aos processos e procedimentos na

Administração Pública, empresas prestadoras de serviços públicos e
instituições financeiras, ao atendimento preferencial junto à Defensoria
Pública da União, dos Estados e do Distrito Federal em relação aos
Serviços de Assistência Judiciária.

§ 4º - Para o atendimento prioritário será garantido ao idoso o fácil
acesso aos assentos e caixas, identificados com a destinação a
idosos em local visível e caracteres legíveis’.

Verifica-se, assim, que o projeto não só adentra o domínio
legiferante da União, mas visa, ainda, a editar norma jurídica que já
integra o ordenamento, e não se produzem leis a não ser para criar
direitos ou obrigações que solucionem problemas sociais que estão à
espera de alguma providência política.”.

Conclusão
Ante o exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 1.809/2007.
Sala das Comissões, 28 de novembro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator -

Sargento Rodrigues - Delvito Alves - Neider Moreira - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.810/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o Projeto de Lei nº
1.810/2007 “dispõe sobre o registro policial obrigatório de
estabelecimentos comerciais e dá outras providências”.

Publicada no “Diário do Legislativo” no dia 15/11/2007, a proposição
foi distribuída a esta Comissão para receber parecer quanto a sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, conforme determina o
art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
Cumpre, inicialmente, destacar que a Comissão de Constituição e

Justiça, em 10/6/2007, ao analisar o Projeto de Lei no 848/2007, de
teor idêntico ao da proposta em tela, concluiu por sua
inconstitucionalidade, pelas razões que reproduziremos a seguir:

“O projeto em exame objetiva instituir o registro policial obrigatório
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de estabelecimentos comerciais que se utilizam, em suas atividades,
de bens e mercadorias usados. A inobservância da norma ensejaria,
num primeiro momento, notificação do responsável para que promova,
no prazo de 30 dias, a devida inscrição no registro policial competente
e, em persistindo o não-cumprimento da norma, a interdição do
estabelecimento infrator, abrindo-se, no caso, a possibilidade de
recurso administrativo, com efeito suspensivo, endereçado ao Chefe
da Polícia Civil, no prazo de trinta dias da intimação.

O registro de que trata o projeto deverá ser acompanhado de
documentação referente ao ato constitutivo da empresa, ao inventário,
em duas vias, das mercadorias comercializadas pelo estabelecimento,
bem como de 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.

O registro policial será formalizado por meio do Certificado de
Registro Policial, a ser afixado em local visível no estabelecimento,
para fins de comprovação de sua regularidade.

Conforme dispõe o projeto, os estabelecimentos comerciais deverão
consignar em instrumento próprio a entrada e saída de mercadorias,
especificando-se 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 ou do
comprador, bem como o número do documento fiscal emitido. Tal
relação deve ficar à disposição da Delegacia de Polícia competente.

O descumprimento da exigência de elaboração da relação de
entrada e saída de mercadorias nos termos expostos importará na
notificação do responsável, para que a providencie no prazo de 30
dias, sob pena de apreensão das mercadorias. Na hipótese de
reincidência, deverá ocorrer a interdição do estabelecimento, abrindo-
se a possibilidade de recurso administrativo, com efeito suspensivo,
endereçado ao Chefe da Polícia Civil.

Resulta claro que o projeto se reveste de um propósito meritório,
qual seja, o de promover um maior controle sobre a comercialização
de mercadorias usadas, com vistas a coibir a prática ilícita da
receptação. Todavia, sob a ótica jurídico-constitucional, cumpre dizer
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que a proposição apresenta vícios que comprometem a sua
tramitação. Com efeito, já no art. 1º vislumbramos um desbordamento
do domínio de competência legislativa do Estado membro, pois o
comando normativo nele contido adentra a esfera de competência
legiferante da União. Eis a redação do dispositivo questionado:

‘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’.

Ora, normas jurídicas referentes à habilitação legal para a prática de
atos de comércio devem promanar da União, nos expressos termos
do art. 22, inciso I, da Constituição da República. Ingressa-se aqui na
seara do direito comercial, cujas normas dimanam da União e se
impõem à observância geral por parte de todos os Estados da
federação.

De outra parte, a proposição estabelece uma série de atribuições de
natureza administrativa à Polícia Civil, como a formalização do registro
policial mediante a expedição do Certificado de Registro Policial, a
fiscalização administrativa rotineira dos bens e mercadorias usados, a
manutenção e atualização do cadastro de que trata o projeto, a
imposição de penalidades administrativas em caso de irregularidade.
Obviamente que essa gama de atribuições demanda uma
reestruturação operacional e administrativa da Polícia Civil. Nesse
passo, afigura-se-nos evidente a quebra do princípio constitucional da
reserva de iniciativa, visto que normas desse teor devem ser
veiculadas em projeto de iniciativa privativa do Governador do Estado,
Chefe maior da administração pública estadual, ao qual se acha
subordinada a Polícia Civil. Nunca é demais lembrar que a reserva de
iniciativa constitui uma projeção específica do princípio da separação
dos Poderes, pedra angular de nosso regime jurídico-constitucional.”.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade,
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inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 1.810/2007.
Sala das Comissões, 28 de novembro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues, relator -

Sebastião Costa - Hely Tarqüínio - Neider Moreira - Delvito Alves.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.813/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira o projeto de lei em
epígrafe “dispõe sobre a produção, a comercialização e a distribuição
de listas telefônicas no Estado”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 15/11/2007, foi a proposição
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Defesa do
Consumidor e do Contribuinte e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária.

Cabe a esta Comissão, nos termos do art. 188, combinado com o
art. 102, III, “a”, do Regimento Interno, analisar a matéria quanto aos
seus aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação
Cumpre, inicialmente, destacar que a Comissão de Constituição e

Justiça, em 29/5/2007, ao analisar o Projeto de Lei no 502/2007, de
teor idêntico ao da proposta em tela, concluiu por sua
inconstitucionalidade, pelas razões que reproduziremos a seguir:

“A proposta em análise pretende tornar obrigatório o fornecimento
da lista de assinantes por parte das concessionárias do serviço de
telefonia fixa que atuam no Estado de Minas Gerais, para fins de
edição do catálogo telefônico.

Estabelece o projeto que o fornecimento do material seja feito
mediante a cobrança de preços que cubram apenas os custos
relativos ao serviço.

Por fim, estabelece a multa de R$3.000,00 caso as listas telefônicas
contenham mensagem que vincule a operadora do sistema de
telefonia fixa à empresa responsável pela edição da lista, atribuindo
competência aos órgãos de defesa do consumidor para aplicação da
penalidade.

O Projeto de Lei nº 1.935/2004, cujo conteúdo é idêntico ao do
projeto em análise, tramitou nesta Casa, na legislatura passada;
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entretanto, em razão de perda de prazo regimental, esta Comissão
não emitiu parecer sobre a matéria.

Em que pese à apuração dos problemas relativos à edição e à
distribuição das listas telefônicas, a proposta depara com óbices de
natureza constitucional, conforme veremos adiante.

Os serviços de telecomunicação, entre os quais se insere a telefonia
fixa, são de competência privativa da União e podem ser explorados
por meio de autorização, concessão ou permissão, segundo dispõe o
art. 21, XI, da Constituição da República.

A competência para legislar sobre telecomunicações é privativa da
União, conforme determina o art. 22, IV, da Carta Maior.

O art. 175 do diploma constitucional determina, para a hipótese da
prestação de serviços sob o regime de concessão, conforme ocorre
no caso em tela, que a lei disponha sobre o regime das empresas
prestadoras dos serviços, o caráter especial dos contratos e da
prorrogação, as condições de caducidade, fiscalização e rescisão da
concessão, como também sobre os direitos dos usuários, a política
tarifária e a obrigatoriedade da manutenção de serviço adequado.

A norma a que se refere o texto constitucional é lei federal, já que a
prestação do serviço de telefonia é atribuída à União.

É importante observar que o Estado de Santa Catarina editou a Lei
nº 11.908, de 2001, que, tal como o projeto de lei em tela, trata da
assinatura básica ou taxa mínima pela disponibilidade do serviço de
telefonia. O Governador daquele Estado ajuizou, no Supremo Tribunal
Federal – STF –, a Ação Direta de Institucionalidade nº 2.615-1,
contestando a constitucionalidade da lei, por afronta ao art. 21, XI, e
ao art. 22, IV, da Constituição da República.

O STF, em decisão proferida em 22 de maio de 2002, deferiu
medida liminar para suspender a eficácia da referida lei. A Corte
Constitucional entendeu que a lei estadual “detalha forma e condições
de cobrança em matéria de telecomunicações”, tendo invadido a
competência privativa da União para legislar sobre o assunto.

O julgamento do mérito da ação ainda não foi concluído, mas, em
3/3/2005, foram proferidos votos pela procedência integral da ação.
Votaram nesse sentido o Ministro Eros Grau, que relata a matéria, e
os Ministros Cezar Peluso, Gilmar Mendes e Carlos Velloso. O
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julgamento ainda não foi concluído em razão da falta do voto do
Ministro Carlos Britto, que solicitou vista dos autos.

É importante observar que o STF, na ADI nº 3.533-9, julgou
inconstitucional a Lei Distrital nº 3.596, de 2005, que impunha às
empresas de telefonia fixa a obrigação de instalar contadores de pulso
em cada ponto de consumo do referido serviço. A Corte Constitucional
entendeu que a lei distrital, ao criar obrigação não prevista nos
contratos de concessão de serviço público de telefonia, tratou de
matéria de competência da União. O STF não acatou a tese de que a
matéria se encontra inserida no direito do consumidor.

Sobre o assunto, aduziu a Ministra Cármem Lúcia, em seu voto no
julgamento da ADI nº 3.533-9:

“Reitero que a competência para atuar quanto aos direitos do
usuário decorrentes ou havidos em virtude da prestação dos serviços
públicos devem ser cuidados pelo ente titular de cada um deles no
que concerne à matéria objeto do contrato de concessão, em cujas
cláusulas são definidas as obrigações das partes. É de notar que a
fiscalização do cumprimento do contrato, aí incluída aquela para o fim
de garantir direitos constitucionais, como os dos usuários-
consumidores do serviço, não é faculdade, mas dever do ente
administrativo competente.

A legislação distrital macula-se, portanto, pelo vício decorrente da
intromissão em competência que lhe é alheia e, portanto, vedada,
quando elabora normas sobre tema que não lhe é entregue
constitucionalmente para ser cuidado.

A Constituição outorga a cada um dos entes a titularidade de
serviços públicos, que ao serem prestados, têm de submeter-se ao
regramento, à fiscalização e à direção do poder concedente. No caso
da telefonia, como afirmado pelo nobre Ministro Relator, o ente
concedente é a União.

Os serviços de telefonia são tidos como federais por opção do
constituinte nacional. As relações havidas por sua prestação ou dela
decorrentes e pelo seu uso pelo administrado submetem-se à
legislação nacional e federal, certamente.

A repartição de competências constituicionais quanto aos serviços
respeita, também, ao princípio da autonomia das entidades federadas,
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uma das quais, nos termos do art. 18 da Constituição da República, é
a União. Nem poderia essa pessoa política cuidar das relações de
consumo dos serviços públicos havidos em cada uma das entidades
estaduais e distritais, nem poderia dar-se o inverso.

Ao cuidar da telefonia, a União estabelece as formas de atuação dos
seus concessionários (Leis nºs 8.987, de 1995 e 9.472, de 1997) e,
nos contratos, nos termos do art. 175, parágrafo único, as condições
de fiscalização do quanto lhe é exigido.

A Lei Distrital em questão, ao definir as normas de obrigações a
serem levadas a efeito pelas concessionárias federais, intervém no
contrato firmado entre a União e as suas concessionárias e define
novas tarefas para essas, que têm como contratante outro que é o
ente federal.

Não posso concluir, portanto, ser constitucionalmente possível que
um ente não participante da concessão possa impor – por definição
legal genérica – a uma das partes do contrato de concessão, de que é
parte outra pessoa política, obrigações, ainda ao argumento de que
tanto se daria para o bem do consumidor. Até porque, se tanto fosse
possível, a concessão não teria tratamento igual para todos os
usuários (que ficariam a depender de outros entes que não o titular do
serviço) e, ainda, a concessão não se completaria entre as pessoas
que comparecem, formalmente, ao contrato”.

Finalmente, o STF também concluiu o julgamento da ADI nº 3.322-1,
que contestava a constitucionalidade da Lei nº 3.426, de 2004, do
Distrito Federal, que trata da obrigatoriedade da discriminação de
informações na fatura de cobrança do serviço de telefonia. O STF
conclui que a matéria se insere no rol de competência legislativa
privativa da União, já que está regulando serviço de telecomunicação.
Por entender que a lei distrital ofende os arts. 21, XI, 22, IV, e 175,
parágrafo único, I, II e III, da Constituição da República, o STF julgou
procedente a ADI, declarando a inconstitucionalidade da referida lei.”.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade, pela

inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de Lei nº
1.813/2007.

Sala das Comissões, 28 de novembro de 2007.
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Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Delvito
Alves - Sargento Rodrigues - Neider Moreira - Sebastião Costa.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 683/2007
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Weliton Prado, a proposição em epígrafe,

resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº 2.875/2005,
especifica os logradouros de acesso coletivo para os fins da Lei nº
11.666, de 9/12/94.

Aprovada no 1º turno na forma do Substitutivo nº 1, retorna agora a
proposição a esta Comissão para receber parecer para o 2º turno, nos
termos do art. 189, combinado com o art. 102, XIV, do Regimento
Interno.

Anexa, apresentamos a redação do vencido, que é parte deste
parecer.

Fundamentação
O projeto de lei em análise objetiva dar nova redação aos arts. 1º e

2º da Lei nº 11.666, de 1994, que estabelece normas para facilitar o
acesso das pessoas com deficiência aos edifícios de uso público.
Pretende-se substituir a expressão “edifícios de uso público” por
“edifícios e demais logradouros de acesso coletivo”.

A matéria consubstanciada na proposição é mais uma medida
proposta pelo Legislativo que visa a melhorar a qualidade de vida das
pessoas com deficiência, no que se refere à garantia de acessibilidade
ao meio físico, mediante a supressão de barreiras nas vias e espaços
públicos, conforme o previsto em nossa Carta Magna.

A Constituição Federal, em seu art. 227, determina que a lei disporá
sobre normas de construção dos logradouros e dos edifícios de uso
público e de fabricação de veículos de transporte coletivo, a fim de
garantir acesso adequado às pessoas com deficiência. Atendendo o
preceito constitucional, foi editada a Lei Federal nº 10.098, que
determina a supressão de qualquer entrave ou obstáculo que limite ou
impeça o acesso, a liberdade de movimento e a circulação de
pessoas.

Em âmbito estadual, foi editada a Lei nº 11.666, que garante o
acesso aos espaços ou elementos construtivos dos edifícios de uso
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público. A proposição em análise objetiva estender o disposto nessa
lei aos logradouros, ou seja, espaços de uso coletivo destinados à
circulação pública de veículos e de pedestres, como praças e vias
públicas. Ocorre que, conforme parecer exarado em 1º turno pela
Comissão de Constituição e Justiça, os dispositivos da citada lei
mostram-se inadequados para serem aplicados aos logradouros. Os
termos “logradouros” e “edifícios de uso público” referem-se a dois
tipos distintos de espaços físicos.

Convém ressaltar que se encontra em tramitação nesta Casa o
Projeto de Lei nº 342/2007, que dispõe sobre o planejamento e a
urbanização de vias públicas, parques, praças e demais espaços
abertos de uso público, de forma a possibilitar o acesso à pessoa com
deficiência motora, visual ou com dificuldade de locomoção.

O projeto citado prevê reserva de espaço para pessoa com
deficiência nos espetáculos, conferências e festas populares
realizados em praças, parques e demais espaços de uso público;
reserva de vaga em áreas de estacionamento de veículos localizadas
em via ou espaço público; e adaptações em locais de uso coletivo,
inclusive banheiros localizados nas paradas de ônibus intermunicipais
e interestaduais. Estabelece, ainda, que os telefones públicos serão
instalados em local de fácil acesso e adaptados ao uso por pessoa
com deficiência visual.

Ressalte-se que atualmente há uma necessidade premente de se
criarem meios efetivos para garantir direitos específicos para as
pessoas em situação de vulnerabilidade, em obediência à
Constituição da República, que preconiza a construção de uma
sociedade livre, justa e solidária e que tenha como princípio promover
a igualdade. No que se refere à acessibilidade, importa salientar que
várias adaptações já foram efetuadas nos espaços públicos, como a
construção de rampas e corrimãos e a instalação de identificação em
braile e informação sonora nos elevadores, de modo a facilitar a
locomoção da pessoa com deficiência.

Assim, tendo em vista que o substitutivo apresentado pela Comissão
de Constituição e Justiça, em 1º turno, preservou a legítima intenção
do autor de tornar mais clara a expressão “edifícios de uso público”,
empregada na Lei nº 11.666, ratificamos nossa opinião exarada em 1º
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turno, favoravelmente à proposição.
Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº
683/2007, no 2º turno, na forma do vencido no 1º turno.

Sala das Comissões, 28 de novembro de 2007.
Rosângela Reis, Presidente - Antônio Carlos Arantes, relator - Paulo

Guedes.
PROJETO DE LEI Nº 683/2007

(Redação do Vencido)
Dá nova redação ao § 1º do art. 1º da Lei nº 11.666, de 9 de

dezembro de 1994, que estabelece normas para o acesso de
portadores de deficiência física aos edifícios de uso público.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O § 1º do art. 1º da Lei nº 11.666, de 9 de dezembro de

1994, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º - (...)
§ 1º - Considera-se edifício de uso público o que abriga atividade de

atendimento ao público, incluindo estabelecimentos comerciais,
órgãos públicos, agências e postos bancários, salas de exibição,
estacionamentos, clubes e estabelecimentos de ensino, entre outros.”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N°

1.630/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Resolução n° 1.630/2007, de autoria da  Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária, que ratifica regime especial
de tributação concedido à indústria de reciclagem, nos termos do art.
225 da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975, foi  aprovado em
turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 1.630/2007
Ratifica regime especial de tributação concedido à indústria de
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reciclagem.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1° - Fica ratificada a concessão de regime esp ecial de tributação

ao contribuinte da indústria de reciclagem, nos termos do art. 225 da
Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975, em virtude  de benefício
fiscal concedido pelo Estado do Rio de Janeiro por meio da Lei n°
4.178, de 29 de setembro de 2003.

Art. 2° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 28 de novembro de 2007.
Agostinho Patrús Filho, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

João Leite.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 5 DE DEZEMBRO DE 2007

RESOLUÇÃO
RESOLUÇÃO N° 5.309, DE 4 DE DEZEMBRO DE 2007

Ratifica regime especial de tributação concedido à indústria de
reciclagem.

Faço saber que a Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais
aprovou e eu promulgo a seguinte resolução:

Art. 1° - Fica ratificada a concessão de regime esp ecial de tributação
ao contribuinte da indústria de reciclagem, nos termos do art. 225 da
Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975, em virtude  de benefício
fiscal concedido pelo Estado do Rio de Janeiro por meio da Lei n°
4.178, de 29 de setembro de 2003.

Art. 2° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 4 de dezembro de

2007; 219º da Inconfidência Mineira e 186º da Independência do
Brasil.

Deputado Alberto Pinto Coelho - Presidente
Deputado Dinis Pinheiro - 1º-Secretário
Deputado Tiago Ulisses - 2º-Secretário

ATAS
ATA DA 57ª REUNIÃO ESPECIAL DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 30/11/2007
Presidência dos Deputados Alberto Pinto Coelho e Adalclever Lopes
Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa -

Registro de Presença - Destinação da reunião - Execução do Hino
Nacional - Palavras do Sr. Presidente - Palavras do Deputado Sávio
Souza Cruz - Exibição de vídeo - Entrega de título - Palavras do Sr.
Manoel Conegundes da Silva - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados e a Deputada:
Alberto Pinto Coelho - Adalclever Lopes - André Quintão - Antônio

Júlio - Elisa Costa - João Leite - Sávio Souza Cruz.
Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Alberto Pinto Coelho) - Às 20h15min,
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declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo
mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2º-
Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

Ata
- O Deputado Antônio Júlio, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura

das atas das reuniões anteriores, que são aprovadas sem restrições.
Composição da Mesa

O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa os Exmos. Srs.
Manoel Conegundes da Silva, Deputado desta Casa no período de
1983 a 1987; Deputado Federal Fernando Diniz, Presidente do PMDB-
MG; Cel. Evandro Bartholomei Vidal, representando o Comandante da
4ª Região Militar e 4ª Divisão de Exército, Gen.-Div. João Roberto de
Oliveira; Desembargador Reynaldo Ximenes Carneiro, representando
a Amagis; Celso Cota, Presidente da Associação Mineira dos
Municípios e Prefeito Municipal de Mariana; Vereador Geraldo Félix,
representando a Câmara Municipal de Belo Horizonte; e Deputado
Sávio Souza Cruz, autor do requerimento que deu origem a esta
homenagem.

Registro de Presença
O locutor - Registramos a presença dos Exmos. Srs. Ruy

Fernandes, Prefeito Municipal de Desterro do Melo; Mário Genival
Tourinho, advogado e ex-Deputado; Brig.-Ar Alvani Adão da Silva,
Comandante da Epcar; Genesco Aparecido de Oliveira Júnior, ex-
Prefeito Municipal de Lagoa Santa; Agostinho Silveira, Vice-Prefeito
Municipal de Contagem e ex-Deputado; Cel. César Braz Ladeira,
Assessor de Relações Institucionais da União dos Militares do Estado;
Luiz Alberto de Almeida Magalhães, Procurador de Justiça; Alberto
Aparecido de Oliveira, representando o Deputado Federal José
Fernando Aparecido de Oliveira; Marcelo Generoso, Sebastião Nery,
Petrônio Souza Gonçalves, jornalistas; Márcio Cunha, ex-Deputado;
João Alberto Paixão Lages, Diretor-Presidente do Ceasa; da Sra.
Luísa Nobre, Diretora do jornal “O Debate”; dos Srs. Evamar José dos
Santos, Diretor de Infra-Estrutura da Assembléia Legislativa do
Estado, e Crispim Jacques Bias Fortes, ex-Deputado Federal; e da
Sra. Danusa Bias Fortes, Presidente da Casemg.

Destinação da Reunião



454

O locutor - Destina-se esta reunião à entrega ao Sr. Manoel
Conegundes da Silva do título de Cidadão Honorário do Estado de
Minas Gerais, concedido pelo Sr. Governador do Estado por meio do
decreto publicado em 19/9/2007, a requerimento do Deputado Sávio
Souza Cruz.

Execução do Hino Nacional
O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Hino Nacional.
- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Palavras do Sr. Presidente
Exmos. Srs. Deputado Federal Fernando Diniz, Presidente do

PMDB, no diretório do Estado de Minas Gerais; Cel. Evandro
Bartholomei, representando o Comando do Exército da 4ª Região
Militar; Vereador Geraldo Félix, representando a Câmara Municipal de
Belo Horizonte; Celso Cota, Presidente da AMM e Prefeito de
Mariana; Desembargador Reinaldo Ximenes Carneiro, representando
a Amagis; caríssimo colega de Parlamento, Deputado Sávio Souza
Cruz, autor do requerimento que solicitou a concessão do título ao
homenageado; vejo aqui alguns ex-parlamentares cuja presença
ilustrou sobremaneira este Parlamento, ex-Deputados Genival
Tourinho, Armando Costa, Marcos Tito; minhas senhoras, meus
senhores, familiares do meu querido homenageado Manoel
Conegundes da Silva; a outorga do título de Cidadão Honorário de
Minas Gerais ao professor e ex-Deputado Manoel Conegundes da
Silva vem referendar a grande admiração que esse notável cidadão e
político merece de todos os mineiros.

O que estamos homenageando nesta noite é a história de uma vida
inteiramente identificada com elevados ideais, pautados pelo
humanismo mais profundo e vigorosamente direcionados à realização
do bem comum.

Ardoroso defensor das liberdades democráticas, nasceu na Paraíba,
na cidade de Bananeiras, e foi um militante histórico do PMDB, tendo
construído em Minas toda uma trajetória de educador voltada para o
aprimoramento do ensino público, que se inicia em sua própria vida
escolar, por uma ativa participação no movimento estudantil ainda na
década de 50.

Tendo iniciado os estudos secundários em Campina Grande, em
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seu Estado de origem, veio terminá-los em Belo Horizonte, onde se
formou em Matemática pela UFMG. Concluiu, mais tarde, em Lafaiete,
o curso de Direito.

Quando universitário, foi tesoureiro do Diretório Central dos
Estudantes e membro do Parlamento da União Estadual dos
Estudantes. Como professor de Matemática, Desenho e Física, atuou
em diversos estabelecimentos de Belo Horizonte e de Barbacena,
cidade onde fundou e dirigiu o Colégio Professor Alcides Ferreira.

Também em Barbacena, ajudou a criar uma terceira via na política
local, tendo participado da eleição de Lídio Nusca para a Prefeitura,
nos anos 70.

Sua atuação como parlamentar, iniciada na 9ª Legislatura, continuou
na legislatura seguinte, com notável participação, tendo sido 4º-
Secretário da Comissão Executiva da Assembléia e Presidente do
Conselho de Informação e Pesquisa.

Trouxe para esta Casa sua longa experiência no magistério e a
mesma disposição e combatividade de sua vida estudantil, lutando,
num momento adverso e de tristes recordações, pelo
restabelecimento do pleno Estado de Direito.

Chamado de Operário da Liberdade e de Professor de Cidadania, ao
merecer o livro com que todos podem conhecer detalhes de sua
biografia, também se destaca pela vida familiar exemplar e pelas
virtudes individuais que, ao longo do tempo, lhe vêm granjeando tanta
admiração e douradas amizades.

Foi por intermédio do amigo comum, um dos mais notáveis
brasileiros de nosso tempo, o saudoso Embaixador José Aparecido de
Oliveira, e de seu irmão, meu cunhado, o também saudoso Genesco
Aparecido de Oliveira, ex-membro deste Parlamento, ambos que tanto
o admiravam, que conheci o nosso homenageado.

De lá para cá, tenho-o no rol daqueles que, como poeticamente a
canção de Milton Nascimento nos sugere, guardo, meu caro
Conegundes, no lado esquerdo do peito. As vãs tentativas ou
ameaças, sabidamente sem êxito, de trocar o seu amado PMDB para
ser um progressista sempre foram mineiramente entendidas como
uma boa anedota e como tal respondidas pela sonora e gostosa
gargalhada, uma de suas marcas registradas.
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Obrigado, Conegundes, pelos sábios conselhos e pela amizade
fraterna.

Este mineiro de coração torna-se, por inspiração do povo
representado nesta Casa, oficialmente, um cidadão de Minas Gerais.
Nós, representantes deste povo, meu caro Deputado Sávio Souza
Cruz, com toda a certeza, temos a consciência de que estamos
retribuindo a Manoel Conegundes algo da marca que imprimiu a todos
os serviços que ainda vem prestando ao nosso Estado.

Trata-se, portanto, do reconhecimento a décadas de serviços
realizados com talento, com muita dedicação e, sobretudo, com
dignidade. Receba, portanto, caro Conegundes, com esta
homenagem, o nosso grande carinho, o nosso reconhecimento e os
nossos agradecimentos mais profundos. Muito obrigado.

Palavras do Deputado Sávio Souza Cruz
Exmos. Srs. Deputado Alberto Pinto Coelho, Presidente da

Assembléia Legislativa de Minas Gerais, que hoje tem a
responsabilidade de conduzir os destinos desta Casa, numa quadra
da vida política mineira de absoluta hipertrofia do Poder Executivo, de
restrição à liberdade de informação, e que se está mostrando à altura
da tarefa de recolocá-la no sentimento dos mineiros, no conceito da
sociedade de nosso Estado; Deputado Federal Fernando Diniz,
Presidente do Diretório Estadual do PMDB, nosso partido; Cel.
Evandro Bartholomei, representando o Comando do Exército da 4ª
Região Militar; Vereador Geraldo Félix, caro amigo, representando a
Câmara Municipal de Belo Horizonte; Desembargador Reinaldo
Ximenes Carneiro, representando a Amagis; Celso Cotta, Presidente
da AMM e Prefeito de Mariana; e Manoel Conegundes, Deputado
desta Casa no período de 1983 a 1987, homenageado desta noite;
reúne-se esta Assembléia nesta noite de novembro para, em nome do
povo mineiro, entregar ao Exmo. Sr. Manoel Conegundes o título de
Cidadão Honorário de Minas Gerais, honraria entre tantas a mais
nobre, a que compete reconhecer como filho desta terra um cidadão
cujo local de nascimento esteja situado fora de seus limites com os
demais Estados brasileiros.

Requisito imprescindível, o local de nascimento fora dos limites de
Minas não é - bem sabemos nós - a justificativa para a concessão da
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nobre honraria. Se refletimos sobre a natureza que ela tem, sobre o
seu íntimo conceito, somos convidados a concluir que a cidadania
honorária não é condição que se agrega artificialmente a uma
personalidade, antes decorre dela, sendo, na verdade, conseqüência
de uma trajetória de vida que tenha sido capaz de evidenciar a
afinidade de vocação entre a terra acolhedora e o filho acolhido, as
trocas que entre ambos puderam estabelecer-se e, sobretudo, as
contribuições com que o acolhido tenha gratificado a terra acolhedora.

No caso de V. Exa., Exmo. Sr. Manoel Conegundes, difícil é
escolher que traços de afinidade, que trocas ou, ainda, que
contribuições ressaltar em sua biografia, tão abundantes e tão densas
são elas para justificar o seu pertencimento como filho a estas terras
de Minas Gerais.

Julgando poder resumi-las todas em seu apreço incondicional à
liberdade, permito-me evocar o jovem de 20 anos que, em 1951,
chegava a Belo Horizonte na expectativa de aqui poder ingressar na
universidade, o que de fato veio a ocorrer no ano seguinte, quando V.
Exa. deu início a seu curso superior de Matemática na UFMG. Aquele
jovem vinha de um Estado nordestino, a Paraíba, e trazia consigo
mais que a garra exigida habitualmente aos sertanejos. Inscrita no
sangue e na pele, ele trazia a história de Bananeiras, pequena cidade
encravada na Serra da Borborema, a 130km da Capital do Estado,
João Pessoa. Bananeiras, cidade polissílaba como Barbacena, como
esta iniciando o seu nome com a segunda letra do alfabeto.
Bananeiras, cidade que tinha ao fundo a Serra de Borborema, serra
também polissílaba, coincidentemente também começando com a
segunda letra na cabeça do alfabeto e, ainda, contendo dupla
aliteração e rima final com o nome de Barbacena. Ba-na-nei-ras, Bor-
bo-re-ma, Bar-ba-ce-na.

De Bananeiras o jovem trazia a vivência da cidade antiga, nascida
ainda no século XVII, cuja história se fizera com base na motivação da
exploração de suas férteis terras. Tomadas sucessivamente pelas
culturas do café, da cana-de-açúcar e do fumo, as terras de
Bananeiras haviam visto ali formar-se uma expressiva aristocracia
rural, em contraste com a maioria da população, constituída por
agricultores, a quem sobravam duras condições de vida. Bananeiras
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fora elevada à condição de vila em 1883, à de comarca em 1857 e à
de cidade em 1879, tendo revelado desde cedo uma forte vocação
política, capaz que foi de eleger seus representantes tão logo obteve a
autonomia de cidade. O jovem que dali chegava em 1951 trazia
consigo essa vivência de contrastes e asperezas e, vendo-se na
universidade, já de início mergulhou na política estudantil.
Demonstrando um amadurecimento político surpreendente e uma
vocação inequívoca para a liderança, em breve estava no comando
das organizações estudantis da época, tendo presidido em 1952 o
Diretório Central dos Estudantes da UFMG e, em 1954, representado
Minas Gerais na União Nacional dos Estudantes.

Diplomado em 1956, lecionou em colégios de Belo Horizonte até
que, aprovado em concurso público, se transferiu para Barbacena,
para onde o convocava o trabalho como professor de Matemática na
prestigiada Escola Preparatória de Cadetes do Ar.

Em Barbacena, a terra mineira onde Conegundes construiu a maior
parte de sua trajetória, ele encontraria mais que o eco dos signos
lingüísticos de Bananeiras e Borborema. Encontraria uma história
semelhante, coincidente até em algumas datas, como a da elevação
da comunidade à categoria de cidade na mesma metade de século, a
última do século XIX; sobretudo, encontraria o mesmo predomínio de
oligarquias que precisavam ceder espaço a outras vozes. O
nordestino de Bananeiras não se fez de rogado e, Davi ante Golias,
capitaneou o enorme esforço capaz de assegurar a mais livre
representatividade do povo de Barbacena em seu próprio Município,
em Minas e no Brasil.

É esse amor à liberdade, Exmo. Sr. Manoel Conegundes, o que
primeiro o aproxima da história de Minas, esse Estado inconfidente,
chamado mais de uma vez a posicionar-se contra a opressão, contra
o arbítrio, contra a ameaça aos direitos, contra o comprometimento da
democracia.

Se não bastasse seu amor à liberdade, Exmo. Sr. Manoel
Conegundes, como fator a uni-lo intimamente aos valores de Minas,
há também a dinâmica que V. Exa. conferiu a esse amor,
transformado que ele foi em ações cotidianas capazes de desinstalar
o passado, alterar o presente, alicerçar o futuro. Sendo extraordinárias
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a sua capacidade de articulação, a sua vocação para o diálogo e a
sua mobilidade para transitar entre grupos diferentes em todo o País,
V. Exa. foi aquele que, em 1965, em pleno regime militar, plantou na
oligárquica Barbacena as sementes a partir das quais vingaria um dos
mais fortes diretórios do MDB, sigla que acolhia, à sombra dos atos
institucionais editados à época, as vozes que então ousavam
pronunciar-se discordantes.

Diplomando-se em Ciências Jurídicas em 1977, aos 47 anos de
idade, no auge de seu trabalho político, V. Exa. soube promover
gradualmente as candidaturas da Oposição em Barbacena e região,
de tal sorte que o partido, rebatizado como PMDB em 1979,
conseguia impor-se com grande número de Prefeitos e parlamentares
em todas as esferas governamentais, a ponto de abalar em Brasília a
solidez do regime militar e abrir caminho para o processo de
redemocratização, com a Lei da Anistia, a campanha das Diretas Já, a
eleição do Presidente Tancredo Neves, a posse do Vice José Sarney
e a Assembléia Nacional Constituinte de 1988.

Não são as ações, porém, mesmo somadas a seu amor à liberdade,
bastantes ainda para esclarecer sua vinculação a Minas, Exmo. Sr.
Manoel Conegundes. Estaríamos incompletos em nossa análise se
não mencionássemos, Excelência, o seu inequívoco altruísmo, traço
característico dos grandes mineiros antes mesmo que a paisagem das
Minas do Ouro ganhasse a inspiração proposta pela figura magistral
de Tiradentes. V. Exa. viveu da forma mais abnegada seu amor à
liberdade. Soube renunciar, mais de uma vez, às glórias pessoais em
benefício do partido ou em favor da biografia de grandes
companheiros. Soube receber, na vida pessoal, as represálias pelo
avanço do partido, ofereceu-se, sabiamente resignado, em sacrifício.
Foi capaz de reconhecer que o enfrentamento de grupos politicamente
organizados numa comunidade só consegue algum êxito quando
dispõe de um aglutinador desambicioso e abnegado. V. Exa., Exmo.
Sr. Manoel Conegundes, foi esse personagem aglutinador que, tendo
sido protagonista de uma das mais vigorosas folhas de serviço num
partido de oposição criado em regime de arbítrio, exerceu como cargo
público um único mandato parlamentar e permaneceu longe dos
holofotes, dos postos de prestígio, das honras públicas.
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Em V. Exa., Exmo. Sr. Manoel Conegundes, a síntese da liberdade,
sustentada pelo amor, pela ação, pela abnegação. Autêntico operário,
autêntico construtor da liberdade, autêntico mineiro, eis o que é V.
Exa.

Sua voz, que tanto se soltou sobre os caminhos de Minas, encontra-
se hoje naturalmente integrada a nossa paisagem. Sua habitual
gargalhada, tão marcante, que anuncia a sua presença e evidencia a
sua forma bem-humorada de enfrentar as dificuldades, impregnou-se
no cenário de Minas. Sua estrada, pontuada com as pedras de
incontáveis desafios, acha-se agora à porta de uma casa
definitivamente sua nesta terra. E, sobretudo, seu sonho, feito de
ideais de dignidade, aqui continua conosco em Minas: décadas após o
ano inaugural de 1951, continuamos a ter em V. Exa. o homem pronto
para a luta.

Salve Conegundes, cidadão de Minas!
O povo mineiro saúda em V. Exa. o irmão de armas, o caminhante

em travessia para a Canaã sempre sonhada, o filho da mesma terra
de ouro, ideais e serranias, aquele cuja vida o fez cidadão honorário
do Estado de Minas Gerais.

Exibição de Vídeo
O locutor - Convidamos os presentes a assistir a exibição de vídeo.
- Procede-se a exibição de vídeo.

Entrega de Título
O locutor - O Deputado Adalclever Lopes, representando o

Deputado Alberto Pinto Coelho, Presidente da Assembléia Legislativa,
fará a entrega do título de Cidadão Honorário do Estado de Minas
Gerais ao Sr. Manoel Conegundes, 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 13/9/2007 e a requerimento da
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, concede ao Sr.
Manoel Conegundes da Silva o título de Cidadão Honorário do Estado
de Minas Gerais por sua relevante contribuição para o
engrandecimento da terra mineira”.

O Sr. Presidente (Deputado Adalclever Lopes) - Convidamos, neste
momento, o Deputado Sávio Souza Cruz para fazer a entrega do título
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de Cidadão Honorário do Estado de Minas Gerais ao Sr. Manoel
Conegundes.

- Procede-se à entrega do título.
Palavras do Sr. Manoel Conegundes da Silva

Exmos. Srs. Deputado Adalclever Lopes, neste ato representando o
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais;
Deputado Federal Fernando Diniz, Presidente do PMDB e da
Fundação Ulysses Guimarães em Minas Gerais; Cel. Evandro
Bartholomei Vidal, representando o Comando da 4ª Região Militar do
Exército; Desembargador Reynaldo Ximenes Carneiro, representando
a Amagis; Celso Cota, Presidente da AMM e Prefeito de Mariana;
Vereador Geraldo Félix, representando a Câmara Municipal de Belo
Horizonte; Deputado Sávio Souza Cruz, autor do requerimento que
solicitou a concessão do título de Cidadão Honorário; Comandante da
Escola Preparatória de Cadetes do Ar, Deputados, Prefeitos,
Vereadores, meus colegas de faculdade, meus familiares, meus
companheiros das jornadas que enfrentamos no glorioso Estado de
Minas Gerais, volto a esta tribuna e aproveito o momento para
reafirmar o compromisso que assumi com o socialismo democrático,
com a defesa da democracia, com o combate a toda forma de ditadura
e de sistema de governo autoritário.

Outrora estive nesta tribuna quase diariamente, durante o tempo em
que tive a honra de representar o povo mineiro nesta Casa. Aqui
debatemos os grandes temas nacionais e regionais de interesse de
nossa população, de nosso Estado e de nossos Municípios. Aqui
debatemos as questões pertinentes à transição entre o autoritarismo e
a democracia. Aqui debatemos com nossos colegas aquilo que
julgávamos ser a defesa intransigente dos interesses nacionais. Aqui
levantamos idéias nobres e princípios que aprendemos com
companheiros na escola, com os nossos companheiros de faculdade,
com a teoria política e com o acervo cultural de nossa civilização. E
vimos que muitos desses princípios foram inseridos pelos Deputados
constituintes na Constituição brasileira de 1988, transformando-se,
pois, em direitos sociais de nosso povo, enriquecendo, desse modo, o
elenco dos chamados direitos humanos, parte integrante de nossa
legislação e da nossa Carta Magna, conquistada com muita luta por
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nosso povo nas décadas que antecederam a vigência da Constituição
Cidadã.

Aqui, nesta tribuna, defendemos a melhoria das condições de vida
do trabalho do pessoal do magistério porque acreditávamos, como
ainda acreditamos, que só profissionais bem qualificados e bem
remunerados podem atender e compreender o mandamento
constitucional que determina seja dada a cada indivíduo uma
educação visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo
para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

Infelizmente, meus senhores, esse duplo objetivo constitucional não
é obedecido por nossas autoridades nem pelo sistema de ensino. O
ensino básico brasileiro e a universidade não tomam conhecimento,
ignoram totalmente o preparo para o exercício da cidadania. Desse
modo, os conflitos sociais vão-se intensificando cada vez mais entre
nós. Até a escola tem virado palco de lutas, como tem sido, de vez em
quando, noticiado pela imprensa. É a falta do exercício da cidadania.
É que o nosso projeto educacional, com raras exceções, só se
preocupa com a formação técnica e a qualificação profissional para
atender ao mercado da sociedade de consumo no regime capitalista.

Em sua coluna no “Jornal do Brasil”, o jornalista Mauro Santayana,
há pouco mais de dois meses, destacava, em artigo, a linguagem
totalitária do neoliberalismo. Segundo ele, “com a ausência do
contraponto socialista, o capitalismo voltou à selvageria do século XIX.
Os jovens são adestrados para se tornarem predadores. Assim, a
linguagem que a maioria deles emprega é a de combate: matar os
adversários, destruir as empresas competidoras, detonar os indecisos,
eliminar os débeis. As instituições que os preparam se anunciam
como capazes de formar feras para o mercado, e o êxito pessoal a
todo custo é proclamado como única virtude”.

Nessas condições, a escola tem de investir na formação do homem,
para que ele conheça os códigos morais elaborados desde a
antigüidade, para que conheça a ética nas relações humanas, para
que conheça seus direitos e deveres inseridos em nossa Lei Maior e
assim possa efetivamente, com consciência, exercer a cidadania, já
que na sociedade industrial e tecnológica os pais não dispõem de
tempo para transmitir aos filhos os ensinamentos que outrora
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receberam de seus ancestrais.
Isso é salutar para o regime das liberdades democráticas e já era

proclamado por Rui Barbosa na sociedade patriarcal do final do século
XIX, quando afirmava com muita propriedade: “Uma democracia só se
faz com cidadãos, não se fazem cidadãos senão com homens, não se
fazem homens senão pela educação”.

Com essa reflexão sobre o momento que vivemos, quero agora falar
um pouco sobre a minha presença nessa terra abençoada de Minas
Gerais. Aqui cheguei em 1951, terminei o curso de 2º grau e
matriculei-me, em seguida, na Faculdade de Filosofia, Ciências e
Letras da UFMG, concluindo o curso de bacharelado e de licenciatura
em Matemática em 1956. Continuei lecionando nesta cidade de Belo
Horizonte, como, aliás, já fazia como estudante da Faculdade, até o
final do ano de 1958, quando então prestei concurso para professor e
fui lecionar na modelar Escola Preparatória de Cadetes do Ar, na
nossa querida Barbacena. O Comandante atual aqui está, Brig. Alvani
Adão da Silva. Agradeço a sua presença, meu caro Comandante,
prestigiando este ato, na Assembléia Legislativa de Minas Gerais,
neste momento em que recebo o honroso título de Cidadão Honorário
do Estado das Minas Gerais.

Em Barbacena, dediquei-me ao ensino médio e superior em outros
estabelecimentos. E, no final da década de 60, fundei e dirigi a minha
própria escola, o Colégio Professor Alcides Ferreira.

Posteriormente, fiz o curso de Ciências Jurídicas na Faculdade de
Direito de Conselheiro Lafaiete, dedicando-me, quando possível, ao
exercício da advocacia. Um pouco antes, despertei novamente a
articulação política, como já o fizera ao participar das lutas dos jovens
de minha geração, em defesa de teses nacionalistas e democráticas,
na década de 50, no Diretório Central dos Estudantes da UFMG, na
União Estadual dos Estudantes e na União Nacional dos Estudantes.
Envolvido com a política e participando das atividades cívicas de
nossas comunidades, em nossa região, depois de muita luta, fomos
eleitos Deputado e aqui representamos uma parcela do povo mineiro.
Posteriormente, atuamos como Presidente da Fundação de Educação
para o Trabalho de Minas Gerais, a Utramig; como Secretário da
Prefeitura de Barbacena; como Delegado do Ministério da Educação
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em nosso Estado; e, finalmente, como Secretário de Direitos
Humanos do Estado.

Ao receber esta distinção carinhosa, que é o título de Cidadão
Honorário do Estado de Minas Gerais, agradeço ao companheiro e
Deputado Sávio Souza Cruz, uma das mais expressivas lideranças
políticas do nosso Estado, de notável currículo, professor universitário,
Vereador em nossa Capital, Deputado há três legislaturas, Secretário
de Estado de Recursos Humanos e Administração, Secretário do
Planejamento, Líder do Governo. Quero, pois, meu caro Deputado,
agradecer esse trabalho que V. Exa. apresentou nesta tribuna, falando
a meu respeito, atribuindo-me valores e condições que não mereço.
Mas agradeço a V. Exa. suas bondosas palavras.

Ao jovem Governador Aécio Neves, que conheci ainda muito moço,
quando Secretário Particular do grande e imortal Presidente Tancredo
Neves, a quem servi nesta Casa e em várias regiões de Minas, a
quem servi com dedicação e lealdade, agradeço o honroso título que
me foi concedido mediante decreto, nos termos do inciso XVII do art.
90 da Constituição do Estado de Minas Gerais, assinado por S. Exa. o
Governador Aécio Neves no dia 13 de setembro próximo passado.

Essa manifestação, Sr. Presidente, dos Poderes do Estado muito
me honra. Destaco a modesta contribuição dada por mim aos setores
em que atuei, realizando tarefas e missões. Sensibilizado, agradeço
penhoradamente ao Governador Aécio Neves, ao Deputado Sávio
Souza Cruz e a esta egrégia Assembléia. Neste momento, aproveito a
oportunidade para agradecer a gentileza da palavras desse homem
que vem, cada vez mais, projetando-se na política de Minas, o nosso
Presidente, Deputado Alberto Pinto Coelho.

Tenho certeza de que a contribuição dada por nós envolveu
milhares de pessoas que me ajudaram a realizá-la, como meus
colegas de faculdade, de magistério, meus queridos alunos, meus
companheiros de partido e o altivo povo de Barbacena. Da
Mantiqueira e de outros rincões de Minas Gerais, muitos me
ajudaram. Por isso, permitam-me que preste uma homenagem a cada
um desses entes queridos que me ajudaram, a cada um de vocês que
estão aqui presentes, e o faço na pessoa do jornalista Sebastião Néri,
que foi meu companheiro de faculdade, que sempre me apoiou nas
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minhas campanhas, que me defendeu nos momentos difíceis por que
passei, que prefaciou meu livro que será lançado dentro em breve.
Com sua combatividade, representa a consciência libertária de nossa
gente e a chama cívica do nosso povo.

Sr. Presidente, quero, mais uma vez, enfatizar meu agradecimento
aos que aqui compareceram prestigiando esta solenidade, mas não
quero deixar de acentuar, neste momento, meus agradecimentos à
família liderada pelo Deputado Bias Fortes, que, por meio de sua
contribuição no Congresso Nacional e de sua probidade na vida
pública, deu exemplos a Minas e ao Brasil.

O que deve separar os homens na política não é a rixa pessoal, mas
as idéias. Que as idéias briguem e que, por meio delas, os políticos
estabeleçam um diálogo para que a democracia possa, uma vez mais,
fortalecer-se.

Meus senhores, neste momento, mais uma vez, agradeço, Sr.
Presidente, à egrégia Assembléia Legislativa de Minas Gerais, ao
povo mineiro e aos órgãos do governo esta homenagem que me está
sendo prestada.

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 especial de segunda-feira, dia 3, às 20 horas, nos
termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 23ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO
NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA,

EM 14/11/2007
Às 14h32min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Lafayette de Andrada, Agostinho Patrús Filho e Gilberto Abramo,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Lafayette de Andrada, declara aberta a reunião
e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Gilberto
Abramo, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada
por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a discutir e votar
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pareceres sobre proposições em fase de redação final e acusa o
recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os
relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs 426, 708, 141, 405,
1.387, 1.409, 1.510, 1.535, 1.537, 1.545, 1.548, 1.549, 1.557 e
1.559/2007 (Deputado Agostinho Patrús Filho); 1.554, 1.561 a 1.563,
1.569, 1.574, 1.575, 1.579, 1.590, 1.594, 1.607, 1.617, 1.618, 1.633,
1.637 e 1.638/2007 (Deputado Gilberto Abramo). Passa-se à 1ª Fase
da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação
de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário.
Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os
Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 426 e 708/2007
(relator: Deputado Agostinho Patrús Filho). 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 de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 1.554,
1.561 a 1.563, 1.569, 1.574, 1.575, 1.579, 1.590, 1.594, 1.607, 1.617,
1.618, 1.633, 1.637 e 1.638/2007 (relator: Deputado Gilberto Abramo).
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 28 de novembro de 2007.
Agostinho Patrús Filho, Presidente - João Leite - Gláucia Brandão.

ATA DA 26ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO,
DA PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 1ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 14/11/2007
Às 15h35min, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas

Rosângela Reis e Elisa Costa e o Deputado Walter Tosta, membros
da supracitada Comissão. Havendo número regimental, a Presidente,
Deputada Rosângela Reis, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento da Deputada Elisa 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 do Projeto de Lei nº 1.701/2007, em
turno único, para o qual designou como relator o Deputado Antônio
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Carlos Arantes; e dos Projetos de Lei nºs 114 e 118/2007, no 1º turno,
cuja relatoria avoca a si. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do
Dia), compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, é aprovado o parecer pela aprovação, no 1º turno, do Projeto
de Lei nº 1.524/2007 na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela
Comissão de Constituição e Justiça (relator: Deputado Walter Tosta).
Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a
discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do
Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, em turno único,
cada um por sua vez, os Projetos de Lei nºs 384, 1.501 e 1.538/2007
(relatora: Deputada Elisa Costa); 1.435, 1.491, 1.605 e 1.656/2007
(relator: Deputado Antônio Carlos Arantes); 1.591, 1.634, 1.647, 1.649
e 1.651/2007 (relator: Deputado Walter Tosta); 1.646 e 1.653/2007
(relator: Deputado Domingos Sávio), que receberam parecer por sua
aprovação. Submetido a votação, é aprovado o Requerimento nº
1.434/2007. Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez,
são aprovados os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs
1.533 e 1.539/2007. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de proposições da Comissão.
Submetido a votação, é aprovado requerimento do Deputado Gil
Pereira em que solicita seja realizada audiência pública, em conjunto
com a Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática, em
Montes Claros, para discutir a inserção dos jovens no mercado de
trabalho 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.
Rosângela Reis, Presidente - Elisa Costa - Walter Tosta.

ATA DA 32ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO
AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 21/11/2007
Às 10h3min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Sávio Souza Cruz, Fábio Avelar, Almir Paraca, Inácio Franco e
Wander Borges, membros da supracitada Comissão. Estão presentes,
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também, os Deputados Antônio Carlos Arantes, Carlos Pimenta, Célio
Moreira e Luiz Tadeu Leite. 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 discutir, em audiência
pública, a execução dos programas e a área de atuação da
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e
Parnaíba - Codevasf - no Estado. O Presidente acusa o recebimento
do Projeto de Lei nº 1.566/2007, no 1º turno, para o qual designou
como relator o Deputado Almir Paraca. A Presidência interrompe a 1ª
Parte da reunião para ouvir os Srs. Anderson de Vasconcelos Chaves
e Sidenísio Lopes de Oliveira, respectivamente, Superintendente
Regional e Gerente da Área de Revitalização de Bacias Hidrográficas
da Codevasf no Estado, que são convidados a tomar assento à mesa.
A Presidência concede a palavra ao Deputado Almir Paraca, autor do
requerimento que deu origem ao debate, para suas considerações
iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam
suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão,
conforme consta das notas taquigráficas. A Presidência retoma os
trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 3ª Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e votação de proposições da Comissão.
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados
requerimentos dos Deputados Vanderlei Miranda, em que solicita seja
realizada audiência pública, conjuntamente com a Comissão de
Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo, para discutir os
problemas de falta de coleta de esgotamento sanitário e de
assoreamento da lagoa central do Município de Confins; Carlin Moura,
em que pede seja solicitada ao Ministério Público a apuração de
denúncia de venda ilegal de lotes em área de proteção ambiental;
Almir Paraca (2), em que solicita a realização de audiência pública
para discutir denúncia, publicada no jornal “Estado de Minas” nos dias
11 e 12/11/2007, relativa a desmatamentos não autorizados de
floresta nativa e à economia da devastação no Estado; e seja
solicitada ao Ministério da Integração Nacional a ampliação dos
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recursos para projetos de bacias de contenção, também conhecidas
como "barraginhas", na região de atuação da Codevasf no Estado; e a
realização de estudos sobre a viabilidade da implantação de um
programa de construção de "barraginhas" como eixo principal das
ações do Programa de Revitalização da Bacia Hidrográfica do Rio São
Francisco; Sávio Souza Cruz, em que pede seja solicitada ao
Presidente do Copam a inclusão, na pauta da próxima reunião desse
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; Carlos
Pimenta e Almir Paraca, em que pedem seja solicitada ao Ministério
da Integração Nacional a ampliação dos recursos destinados à
Codevasf para a execução do Programa de Revitalização da Bacia
Hidrográfica do São Francisco, principalmente com relação às ações
de saneamento e implantação de barragens. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece aos convidados e demais
participantes, pela presença e pelos importantes subsídios trazidos,
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, 28 de novembro de 2007.
Sávio Souza Cruz, Presidente - Wander Borges - Inácio Franco -

Fábio Avelar.
ATA DA 12ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

SAÚDE NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª
LEGISLATURA, EM 22/11/2007

Às 8h45min, comparece no auditório da Unifei, em Itajubá, o
Deputado Carlos Mosconi, membro da supracitada Comissão. Está
presente, também, o Deputado Dalmo Ribeiro Silva. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Carlos Mosconi, declara aberta a
reunião e, nos termos regimentais, dispensa a leitura da ata da
reunião anterior, dá-a por aprovada e a subscreve. A Presidência
informa que a reunião se destina à realização de audiência pública
para divulgação da construção de obras de contenção de enchentes,
executadas pela Copasa-MG, na região Sul de Minas. A Presidência
interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir o Sr. Benedito Pereira dos



470

Santos e a Sra. Silvânia Soares de Carvalho, respectivamente,
Prefeitos Municipais de Itajubá e de Piranguçu; os Srs. João Vitor da
Costa, Presidente da Câmara Municipal de Itajubá; Rosemburgo
Romano; Márcio Augusto Vasconcelos Nunes, Presidente da Copasa-
MG; José Francisco Marques Ribeiro; e Bilac Pinto, Deputado
Federal, que são convidados a tomar assento à mesa. O Presidente,
Deputado Carlos Mosconi, tece suas considerações iniciais e, em
seguida, passa a palavra ao Deputado Dalmo Ribeiro Silva, também
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
convidados, parlamentares e demais participantes, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião extraordinária, a
realizar-se hoje, às 14h30min, no Teatro Municipal de Pouso Alegre,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 22 de novembro de 2007.
Carlos Mosconi, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva.

ATA DA 36ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 27/11/2007
Às 9h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Dalmo Ribeiro Silva, Delvito Alves, Hely Tarqüínio, Sargento
Rodrigues, Ademir Lucas (substituindo este ao Deputado Sebastião
Costa, por indicação da Liderança do BSD), Antônio Júlio
(substituindo o Deputado Gilberto Abramo, por indicação da Liderança
do PMDB) e Célio Moreira (substituindo o Deputado Neider Moreira,
por indicação da Liderança do BSD), membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Dalmo Ribeiro Silva, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Hely Tarqüínio, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na
pauta e acusa o recebimento das seguintes proposições, para as
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quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs
1.811, 1.812 e 1.822/2007 (Deputado Gilberto Abramo); 1.809, 1.815
e 1.821/2007 (Deputado Sebastião Costa); 1.808 e 1.814/2007
(Deputado Delvito Alves); 1.819 e 1.823/2007 (Deputado Dalmo
Ribeiro Silva); 1.805, 1.813 e 1.825/2007 (Deputado Hely Tarqüínio);
1.810, 1.816 e 1.824/2007 (Deputado Sargento Rodrigues); e
1.820/2007 (Deputado Neider Moreira); e Projeto de Lei
Complementar nº 33/2007 (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 do Projeto de Lei nº
1.786/2007 (relator: Deputado Delvito Alves); do Projeto de Resolução
nº 716/2007 e do Projeto de Lei nº 1.404/2007 com a Emenda nº 1
(relator: Deputado Hely Tarqüínio); e do Projeto de Lei nº 1.654/2007
(relator: Deputado Ademir Lucas, em virtude de redistribuição). O
parecer sobre o Projeto de Lei Complementar nº 33/2007 deixa de ser
apreciado em virtude de prorrogação de prazo solicitada pelo relator,
Deputado Hely Tarqüínio. Os Projetos de Lei nºs 596 e 1.669/2007
são retirados da pauta, atendendo-se, respectivamente, a
requerimentos dos Deputados Sargento Rodrigues e Célio Moreira,
aprovados pela Comissão. Após discussão e votação, são aprovados,
cada um por sua vez, os pareceres pela inconstitucionalidade,
ilegalidade e antijuridicidade dos Projetos de Lei nºs 727/2007 (relator:
Deputado Sargento Rodrigues); 1.712/2007 (relator: Deputado
Sargento Rodrigues, em virtude de redistribuição); 1.726/2007 (relator:
Deputado Ademir Lucas, em virtude de redistribuição); e 1.802/2007
(relator: Deputado Hely Tarqüínio). Os Projetos de Lei nºs 1.797 e
1.801/2007 são retirados da pauta por não cumprirem pressupostos
regimentais. Os Projetos de Lei nºs 1.804 e 1.809 a 1.813/2007 são
retirados da pauta, atendendo-se a requerimento do Deputado Delvito
Alves, aprovado pela Comissão. Na fase de discussão do parecer em
que o relator, Deputado Delvito Alves, conclui pela
constitucionalidade, legalidade e juridicidade do Projeto de Lei nº
1.807/2007 na forma do Substitutivo nº 1, o Presidente defere pedido
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de vista do Deputado Hely Tarqüínio. É convertido em diligência ao
DER-MG o Projeto de Lei nº 1.828/2007. 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. Neste momento, comparecem os Deputados Sebastião
Costa e Neider Moreira. Após discussão e votação, são aprovados,
cada um por sua vez, os pareceres pela constitucionalidade,
legalidade e juridicidade dos Projetos de Lei nºs 842, 1.773, 1.774 e
1.843/2007 (relator: Deputado Sebastião Costa); 1.629/2007,
1.644/2007 com a Emenda nº 1, 1.779 e 1.793/2007 (relator:
Deputado Hely Tarqüínio); 1.667/2007 (relator: Deputado Neider
Moreira); 1.757, 1.777 e 1.790/2007 (relator: Deputado Delvito Alves);
1.769, 1.780 e 1.789/2007 (relator: Deputado Antônio Júlio, em virtude
de redistribuição); 1.785/2007 (relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva)
e 1.787/2007 (relator: Deputado Sargento Rodrigues). Passa-se à 3ª
Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e
votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada
um por sua vez, são aprovados requerimentos solicitando sejam os
Projetos de Lei nºs 1.755 e 1.778/2007 baixados em diligência ao
autor; e os Projetos de Lei nºs 1.771 e 1.775/2007, ao DER-MG.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião extraordinária, a ser realizada no dia 28/11/2007, às
10h30min, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 28 de novembro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa - Sargento

Rodrigues - Neider Moreira - Hely Tarqüínio - Delvito Alves.
ATA DA 17ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 28/11/2007

Às 10h30min, 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. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Dalmo Ribeiro Silva, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Delvito Alves, dispensa a
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leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na
pauta e passa à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo
a discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à
apreciação do Plenário. Com a palavra, o Deputado Sebastião Costa,
relator do Projeto de Lei Complementar nº 34/2007, emite parecer em
que conclui pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade da
matéria com as Emendas nºs 1 a 18. Anunciada a discussão, o
Deputado Sargento Rodrigues apresenta proposta de emenda que é
acatada pelo relator. Submetido a votação, é aprovado o parecer. Na
fase de discussão do parecer em que o relator, Deputado Neider
Moreira, conclui pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade do
Projeto de Lei Complementar nº 35/2007 na forma do Substitutivo nº
1, o Presidente defere pedido de vista do Deputado Sargento
Rodrigues. Com a palavra, o Deputado Delvito Alves, relator do
Projeto de Lei nº 1.807/2007, emite parecer que conclui pela
constitucionalidade, legalidade e juridicidade da matéria na forma do
Substitutivo nº 1. Anunciada a discussão, o Presidente informa que se
encontra em poder da Mesa uma proposta de emenda do Deputado
Paulo Guedes e outra da Deputada Elisa Costa. O Deputado Delvito
Alves, relator da matéria, acata a proposta de emenda da Deputada
Elisa Costa. Encerrada a discussão, o Presidente submete a votação
o parecer, salvo proposta de emenda do Deputado Paulo Guedes, o
qual é aprovado. A seguir, submete a votação a proposta de emenda
do Deputado Paulo Guedes, que é rejeitada. Os Projetos de Lei nºs
1.669 e 1.804/2007 são retirados da pauta, atendendo-se,
respectivamente, a requerimentos dos Deputados Neider Moreira e
Antônio Júlio, aprovados pela Comissão. Após discussão e votação,
são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela
inconstitucionalidade, ilegalidade e antijuridicidade dos Projetos de Lei
nºs 1.797/2007 (relator: Deputado Neider Moreira); 1.801 e 1.809/2007
(relator: Deputado Sebastião Costa); 1.810/2007 (relator: Deputado
Sargento Rodrigues) e 1.813/2007 (relator: Deputado Hely Tarqüínio).
Os Projetos de Lei nºs 1.811 e 1.812/2007 são retirados da pauta por
não cumprirem pressupostos regimentais. Passa-se à 2ª Fase da 2ª
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Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação de
pareceres sobre proposições que dispensam a apreciação do
Plenário. Após discussão e votação, é aprovado o parecer que conclui
pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade do Projeto de Lei nº
1.822/2007 (relator: Deputado Antônio Júlio, em virtude de
redistribuição). Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião extraordinária, a ser realizada no
dia 29/11/2007, às 10h30min, determina a lavratura da ata e encerra
os trabalhos.

Sala das Comissões, 29 de novembro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves - Neider Moreira -

Sebastião Costa.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 1.887/2007

Dispõe sobre as especialidades e as atribuições dos cargos de
provimento efetivo da Secretaria da Assembléia Legislativa e dá
outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1º - O ingresso na carreira correspondente aos cargos efetivos

do quadro de pessoal da Secretaria da Assembléia Legislativa dar-se-
á no primeiro padrão de vencimento da classe inicial do respectivo
cargo, observado o disposto no “caput” do art. 5º da Resolução nº
5.130, de 4 de maio de 1993.

Parágrafo único - As especialidades dos cargos de provimento
efetivo da Assembléia Legislativa, com as respectivas atribuições e
exigências de escolaridade e formação específica, passam a ser as
constantes no Anexo desta resolução.

Art. 2º - O edital de concurso público para provimento de cargos
efetivos no quadro de pessoal da Secretaria da Assembléia Legislativa
poderá prever:

I - áreas de seleção distintas para as especialidades previstas no
Anexo desta resolução, em razão das características da atividade a
ser desempenhada;

II - necessidade de realização de treinamento específico para o
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desempenho das atribuições do cargo;
III - prova de títulos;
IV - restrições e condicionantes decorrentes de atividade inerente ao

cargo a ser provido.
Art. 3º - A escolaridade e a formação específica exigidas para as

especialidades previstas no Anexo desta resolução devem ser
reconhecidas pelo Ministério da Educação - MEC.

Art. 4º - O servidor ocupante de cargo do quadro de pessoal da
Secretaria da Assembléia Legislativa deverá realizar, mediante
convocação, deslocamento ou viagem a serviço da instituição, para
desempenho de atividades compreendidas no âmbito de suas
atribuições.

Art. 5º - O edital de concurso público destinado ao provimento do
cargo de Técnico de Apoio Legislativo na especialidade de Policial
Legislativo preverá, em caráter eliminatório, além de outros, os
seguintes requisitos:

I - aprovação em avaliação de idoneidade moral e social e em
exames psicotécnico, de esforço físico e de capacidade física e
mental;

II - comprovação de ausência de antecedentes criminais.
§ 1º - O quantitativo de vagas para o sexo feminino não poderá

exceder 25% (vinte e cinco por cento) das vagas destinadas, no edital,
à especialidade a que se refere o “caput” deste artigo.

§ 2º - Na hipótese de nomeação excedente do número de vagas
previstas no edital, será observado o disposto no § 1º deste artigo em
relação ao número de vagas que forem preenchidas.

Art. 6º - A Secretaria da Assembléia Legislativa expedirá carteira de
identificação funcional de Deputados e servidores, tendo o objetivo de
identificar o titular no desempenho de suas funções, com fé pública e
validade em todo o território nacional.

§ 1º - O servidor ocupante do cargo de Técnico de Apoio Legislativo
na especialidade de Policial Legislativo, no efetivo exercício das
atribuições típicas descritas no item 2.9 do Anexo desta resolução,
portará carteira de identificação policial expedida na forma do disposto
neste artigo.

§ 2º - A Mesa da Assembléia estabelecerá, por meio de
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regulamento, as normas de emissão, controle e recolhimento da
carteira a que se refere este artigo.

Art 7º - O enquadramento do servidor ativo na data da publicação
desta resolução nas especialidades previstas no Anexo dar-se-á:

I - na especialidade de Agente de Apoio Legislativo, prevista no item
1.1 do Anexo desta resolução, no caso de servidor ocupante do cargo
de Agente de Apoio Legislativo;

II - na especialidade de Policial Legislativo, prevista no item 2.9 do
Anexo desta resolução, no caso de servidor ocupante do cargo de
Técnico de Apoio Legislativo que tenha sido nomeado em decorrência
de aprovação em concurso público para o cargo de Agente de
Segurança previsto no Anexo IV da Resolução nº 5.086, de 31 de
agosto de 1990;

III - na especialidade de Técnico de Apoio Legislativo, prevista no
item 2.1 do Anexo desta resolução, no caso de servidor ocupante do
cargo de Técnico de Apoio Legislativo que não se enquadre nos
termos do disposto no inciso II do “caput” deste artigo;

IV - nas especialidades previstas no Anexo desta resolução relativas
ao cargo de Analista Legislativo no caso de servidor ocupante desse
cargo, mantida a especialidade prevista no Anexo VII da Resolução nº
5.086, de 1990, na qual o servidor estava classificado.

Parágrafo único - Na hipótese de não-coincidência de
especialidades, para fins de aplicação do disposto no inciso IV do
"caput" deste artigo, o enquadramento dar-se-á, conforme o caso, nos
termos de regulamento da Assembléia Legislativa, observando-se a
correlação entre as atribuições previstas no Anexo desta resolução e
nos Anexos IV e VII da Resolução nº 5.086, de 1990.

Art. 8º - Para fins de desenvolvimento do servidor na carreira e
aplicação do disposto no § 2º do art. 1º da Lei nº 16.833, de 20 de
julho de 2007, serão incluídos, na forma de regulamento da
Assembléia Legislativa, padrões de vencimento em classes das
carreiras instituídas pela Lei nº 15.014, de 15 de janeiro de 2004, e
pela Resolução nº 5.214, de 23 de dezembro de 2003, conforme se
segue:

I - o VL-17:
a) na Classe I do cargo de Agente de Apoio Legislativo, prevista nos
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Anexos I e IV da Lei nº 15.014, de 2004;
b) na Classe I do cargo de Agente de Execução das Atividades da

Secretaria, prevista no Anexo V da Lei nº 15.014, de 2004;
II - o VL-57:
a) na Classe III do cargo de Técnico de Apoio Legislativo, prevista

no Anexo IV da Lei nº 15.014, de 2004;
b) na Classe II dos cargos de Analista Legislativo e de Procurador,

prevista no Anexo I da Lei nº 15.014, de 2004;
c) na Classe III do cargo de Oficial de Execução das Atividades da

Secretaria, prevista no Anexo V da Lei nº 15.014, de 2004;
d) na Classe II do cargo de Técnico de Execução das Atividades da

Secretaria, prevista no Anexo V da Lei nº 15.014, de 2004;
III - o VL-60:
a) na Classe Especial do cargo de Técnico de Apoio Legislativo,

prevista no Anexo IV da Lei nº 15.014, de 2004;
b) na Classe II dos cargos de Analista Legislativo e de Procurador,

prevista no Anexo I da Lei nº 15.014, de 2004;
c) na Classe Especial do cargo de Oficial de Execução das

Atividades da Secretaria, prevista no Anexo V da Lei nº 15.014, de
2004;

d) na Classe II do cargo de Técnico de Execução das Atividades da
Secretaria, prevista no Anexo V da Lei nº 15.014, de 2004.

Art. 9º - Ficam extintos com a vacância os cargos de Agente de
Apoio Legislativo e de Agente de Execução das Atividades da
Secretaria.

Art. 10 - Ficam criadas quatro Funções Gratificadas de Gerente-
Geral - FGG - e nove Funções Gratificadas de Nível Superior - FGS -
de que tratam, respectivamente, o “caput” do art. 3º e o inciso II do art.
5º da Resolução nº 5.134, de 10 de setembro de 1993, observadas as
modificações posteriores.

Art. 11 - Ficam transformados dois cargos de Coordenador de Área,
código AL-DAS-1-03, em dois cargos de Assessor, código AL-DAS-1-
0.

Art. 12 - Ficam transformados três cargos de Analista Legislativo,
código AL-AN, a que se refere o art. 3º da Lei nº 15.014, de 15 de
janeiro de 2004, em três cargos de Procurador, código AL-PR.
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Art. 13 – Ficam revogados os §§ 2º, 3º e 4º do art. 67, o § 4º do art.
69, o art. 71 e o inciso II do “caput” do art. 227 da Resolução nº 800,
de 5 de janeiro de 1967; o art. 78, os §§ 2º, 3º e 4º do art. 80, o § 2º
do art. 81, o art. 83, o § 2º do art. 85 e o inciso II do “caput” do art. 199
da Deliberação da Mesa nº 269, de 4 de maio de 1983; e o Anexo VII
da Resolução nº 5.086, de 31 de agosto de 1990.

Palácio da Inconfidência, 4 de dezembro de 2007.
Alberto Pinto Coelho, Presidente  - Doutor Viana - José Henrique -

Roberto Carvalho - Dinis Pinheiro - Tiago Ulisses.
Justificação: No esteio de uma das propostas feitas na abertura dos

trabalhos da 1ª Sessão Legislativa Ordinária da 16ª Legislatura, que é
a de alcançar graus mais elevados de eficiência, eficácia e
produtividade dos trabalhos legislativos, com metas a serem atingidas
e acompanhamento constante de indicadores de desempenho em
todas as áreas da instituição, apresentamos este projeto de resolução,
que tem a finalidade de redefinir e criar novas especialidades para os
cargos de provimento efetivo.

Com isso, a Casa passará a contar com servidores capacitados para
atender às necessidades crescentes e com um instrumento de mais
precisão a ser utilizado no planejamento, na execução e na avaliação
do desempenho dos servidores, tendo em vista a realização dos
objetivos e das metas definidas pela instituição.

Além disso, a exigência de formação específica e de registro nos
órgãos de fiscalização profissional competentes para a maioria das
especialidades certamente resultará na constituição de um quadro de
pessoal com a qualificação necessária ao atendimento da demanda
de especialização para fazer frente à alta complexidade dos trabalhos
da Casa, de elaboração legislativa e de fiscalização.

As transformações, criações e extinções de cargos e funções
propostas têm o objetivo de adequar a estrutura organizacional,
iniciada com a edição da Deliberação da Mesa nº 2.401, de 16 de
julho de 2007.

Diante a importância deste projeto, solicitamos aos nobres pares a
sua aprovação.

Anexo
Especificação das Especialidades, das Atribuições e da Escolaridade
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dos Cargos de Provimento Efetivo da Secretaria da Assembléia
Legislativa

(a que se refere o parágrafo único do art. 1º da Resolução nº , de de
de 2007)

Cargo Efetivo de Nível Fundamental de Escolaridade
1 - Cargo: Agente de Apoio Legislativo.
1.1 - Especialidade: Agente de Apoio Legislativo.
Escolaridade: nível fundamental.
Atribuições:
Realizar tarefas de suporte à atividade fim do setor de lotação

relacionadas com:
- prestação de atendimento ao público;
- operação de microcomputador, de equipamentos de audiovisual e

de reprografia;
- manutenção de computadores, de impressoras e de máquinas de

calcular;
- conferência, registro e arquivamento de documentos;
- recebimento, armazenamento, controle e expedição de materiais;
- elaboração de relatórios, pesquisas e demonstrativos de pequena

complexidade;
- limpeza e conservação de documentos e equipamentos;
- conferência de estoque e de documentos que envolvam cálculos

de pequena complexidade;
- outras atribuições compatíveis com a especialidade do cargo.

Cargo Efetivo de Nível Médio de Escolaridade
2 - Cargo: Técnico de Apoio Legislativo.
2.1 - Especialidade: Técnico de Apoio Legislativo.
Escolaridade: nível médio.
Atribuições:
- preparar e recuperar informações, instruir processos e auxiliar na

execução de trabalhos relacionados com a atividade fim do órgão de
sua lotação;

- acompanhar a tramitação dos atos e procedimentos administrativos
e das proposições legislativas;

- auxiliar na implantação, na execução e no acompanhamento de
projetos de natureza administrativa;
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- realizar trabalhos de digitação, operar microcomputador e
organizar arquivos técnicos setoriais;

- preparar documentos para análise, indexação e microfilmagem;
- auxiliar, informar e atender usuários relativamente a pesquisas em

livros e periódicos do acervo da instituição;
- prestar atendimento ao público;
- realizar estudos e pesquisas;
- elaborar documentos de interesse do órgão de sua lotação;
- manter organizados os anais da instituição;
- elaborar, analisar e revisar documentos de caráter financeiro;
- realizar levantamentos de disponibilidade financeira ou

orçamentária e elaborar relatórios;
- realizar outras atribuições compatíveis com a especialidade do

cargo.
2.2 - Especialidade: Técnico em Edificações.
Escolaridade: nível médio com formação técnica em Edificações e

registro no órgão de fiscalização profissional competente.
Atribuições:
- executar desenhos estruturais, arquitetônicos, elétricos, hidráulicos

e de cabeamento estruturado em mídia eletrônica;
- especificar produtos, materiais e equipamentos para construção

civil e prestar assistência técnica quanto à sua utilização;
- acompanhar e fiscalizar a execução de obras civis;
- participar da execução de serviços de manutenção de

equipamentos e de instalações em edificações;
- elaborar orçamentos de obras civis e projetos de pequeno porte;
- realizar outras atribuições compatíveis com a especialidade do

cargo.
2.3 - Especialidade: Técnico em Eletrônica.
Escolaridade: nível médio com formação técnica em Eletrônica e

registro no órgão de fiscalização profissional competente.
Atribuições:
- realizar projeto, instalação e manutenção de equipamentos e

sistemas eletroeletrônicos e de informática;
- prestar apoio a atividades técnicas, executar programas, implantar

e acompanhar projetos, sob a orientação do responsável;
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- especificar instrumentos, equipamentos e materiais de uso em
sistemas eletrônicos de áudio, vídeo e acionamentos elétricos;

- operar o sistema de áudio no Plenário, nos Plenarinhos, no
Auditório e em eventos externos;

- responsabilizar-se pelo recebimento e pela conferência técnica de
peças e equipamentos;

- realizar outras atribuições compatíveis com a especialidade do
cargo.

2.4 - Especialidade: Técnico em Eletrotécnica.
Escolaridade: nível médio com formação técnica em Eletrotécnica e

registro no órgão de fiscalização profissional competente.
Atribuições:
- elaborar e desenvolver pequenos projetos de infra-estrutura para

telecomunicações e instalações elétricas em edificações;
- realizar operação e manutenção de subestações elétricas de média

tensão;
- colaborar na elaboração de documentos e de editais de compras e

serviços de eletricidade e de cabeamento estruturado e na
manutenção dos prontuários das instalações elétricas;

- acompanhar e fiscalizar obras e serviços de eletricidade e de
cabeamento estruturado, inclusive quanto a atividades de
manutenção;

- responsabilizar-se pelo recebimento e pela conferência técnica de
materiais e serviços relacionados a eletricidade e a cabeamento
estruturado;

- realizar outras atribuições compatíveis com a especialidade do
cargo.

2.5 - Especialidade: Técnico em Enfermagem.
Escolaridade: nível médio com formação técnica em Enfermagem e

registro no órgão de fiscalização profissional competente.
Atribuições:
- auxiliar o enfermeiro no planejamento, na programação, na

orientação e na supervisão das atividades de assistência de
enfermagem;

- executar atividades de assistência de enfermagem, exceto aquelas
privativas do enfermeiro;
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- organizar o ambiente de trabalho em conformidade com as normas
e os procedimentos de biossegurança;

- fazer registros e elaborar relatórios técnicos;
- realizar outras atribuições compatíveis com a especialidade do

cargo.
2.6 - Especialidade: Técnico em Mecânica.
Escolaridade: nível médio com formação técnica em Mecânica e

registro no órgão de fiscalização profissional competente.
Atribuições:
- planejar, executar e fiscalizar procedimentos de manutenção

mecânica em máquinas e equipamentos;
- participar da elaboração de editais de compras e serviços

referentes a elevadores e a sistemas de ar condicionado;
- especificar materiais, instrumentos e equipamentos;
- executar desenhos estruturais em mídia eletrônica;
- acompanhar a execução de contratos de manutenção de veículos;
- especificar e acompanhar a execução de reparos automotivos;
- responsabilizar-se pelo recebimento e pela conferência técnica de

peças e de serviços automotivos bem como de veículos adquiridos ou
alugados pela instituição;

- realizar outras atribuições compatíveis com a especialidade do
cargo.

2.7 - Especialidade: Técnico em Telecomunicações.
Escolaridade: nível médio com formação técnica em

Telecomunicações e registro no órgão de fiscalização profissional
competente.

Atribuições:
- instalar, operar e fazer a manutenção de equipamentos e de

sistemas de telecomunicações;
- especificar instrumentos, equipamentos e materiais de uso em

sistemas de telecomunicações;
- responsabilizar-se pelo recebimento e pela conferência técnica de

peças e equipamentos;
- realizar outras atribuições compatíveis com a especialidade do

cargo.
2.8 - Especialidade: Técnico Gráfico.
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Escolaridade: nível médio.
Atribuições:
- preparar e operar copiadoras, equipamentos e impressoras nos

diversos formatos e unidades de impressão;
- editar textos e imagens para impressão;
- efetuar o controle de qualidade do material a ser utilizado e do

produto final;
- realizar outras atribuições compatíveis com a especialidade do

cargo.
2.9 - Especialidade: Policial Legislativo.
Escolaridade: nível médio.
Atribuições:
- executar atividades de segurança, policiamento, orientação e

manutenção da ordem nas dependências da instituição;
- garantir a segurança do Presidente, dos Deputados, dos servidores

e das autoridades nas dependências da instituição e acompanhá-los
por determinação do Presidente;

- escoltar presos e depoentes sob a responsabilidade da instituição;
- proceder à identificação e à revista de pessoas, à retenção de

armas ou de instrumentos agressivos e à inspeção de entrada e saída
de veículos e objetos nas dependências da Assembléia Legislativa;

- impedir a colocação de cartazes, emblemas, bandeiras, escritos e
ornamentos não autorizados pelo órgão competente;

- efetuar a detenção de pessoa que cometer delito ou perturbar a
ordem nas dependências da instituição;

- informar à chefia imediata a ocorrência de prática delituosa ou de
conduta que possa comprometer o desempenho das atividades do
órgão;

- realizar atividades de defesa do patrimônio da instituição;
- controlar e fiscalizar o uso do cartão de identificação funcional dos

servidores;
- prevenir e combater incêndios nas dependências da instituição e

coordenar a Brigada de Incêndio;
- colaborar em inquéritos ou investigações de natureza policial;
- conduzir veículo automotor em função do desempenho de suas

atribuições;
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- prestar apoio em atividades de cerimonial;
- realizar outras atribuições compatíveis com a especialidade do

cargo.
Cargos Efetivos de Nível Superior de Escolaridade

3 - Cargo: Analista Legislativo.
3.1 - Especialidade: Analista Legislativo.
Escolaridade: curso superior de graduação.
Atribuições:
- realizar trabalhos técnicos relacionados com as atividades da

Secretaria da Assembléia Legislativa;
- participar do planejamento, da execução e do acompanhamento de

atividades, projetos e eventos de natureza institucional;
- redigir documentos e elaborar relatórios de natureza administrativa

ou institucional;
- realizar pesquisas e estudos técnicos relacionados com sua área

de atuação;
- coletar e preparar dados para a elaboração de quadros

estatísticos, demonstrativos e relatórios;
- acompanhar e orientar a execução de atividades relacionadas à

instituição;
- ministrar palestras e cursos promovidos pela instituição sobre

assunto relacionado à sua área de atuação;
- realizar outras atribuições compatíveis com a especialidade do

cargo.
3.2 - Especialidade: Analista de Projetos Educacionais.
Escolaridade: curso superior de graduação.
Atribuições:
- identificar as demandas de capacitação de pessoal e de formação

política bem como planejar, organizar, implementar, acompanhar e
avaliar atividades destinadas a esses fins;

- planejar, orientar e controlar atividades de estudo, pesquisa e
produção de conhecimento nas áreas temáticas de interesse da
instituição;

- organizar e manter atualizados cadastros de instituições e
especialistas de sua área de atuação;

- promover intercâmbio e acompanhar parcerias com entidades
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afins;
- ministrar palestras e cursos promovidos pela instituição sobre

assunto relacionado à sua área de atuação;
- realizar outras atribuições compatíveis com a especialidade do

cargo.
3.3 - Especialidade: Analista de Recursos Humanos.
Escolaridade: curso superior de graduação.
Atribuições:
- prestar assessoramento aos órgãos da instituição nas atividades

relacionadas a gestão de pessoal;
- planejar, organizar, implementar, acompanhar e avaliar processos

internos e externos de suprimento de pessoal;
- participar de processos de integração e ambientação de novos

Deputados e de novos servidores;
- identificar as demandas de capacitação e de desenvolvimento de

pessoal bem como planejar, organizar, implementar, acompanhar e
avaliar atividades destinadas a esses fins;

- acompanhar os processos de pesquisa de clima organizacional,
avaliação de desempenho, estágio probatório e desenvolvimento do
servidor na carreira;

- organizar e manter atualizados cadastros de instituições e
especialistas;

- promover intercâmbio e acompanhar parcerias com entidades
afins;

- planejar e desenvolver, em parceria com outros órgãos da
instituição, campanhas e programas sobre melhorias das condições
funcionais e de qualidade de vida;

- pesquisar, desenvolver e implementar novas técnicas e
metodologias de sua área de atuação;

- ministrar palestras e cursos promovidos pela instituição sobre
assunto relacionado à sua área de atuação;

- realizar outras atribuições compatíveis com a especialidade do
cargo.

3.4 - Especialidade: Analista de Sistemas.
Escolaridade: curso superior de graduação com formação em

Ciência da Computação, em Engenharia da Computação, em
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Sistemas de Informação ou com especialização na área de Tecnologia
da Informação.

Atribuições:
- desenvolver, implantar e manter sistemas informatizados;
- especificar e implantar produtos e serviços de informática;
- configurar e administrar a infra-estrutura de informática da

instituição;
- oferecer suporte a usuários de informática e capacitá-los;
- realizar pesquisas, avaliações e estudos técnicos em sua área de

atuação;
- realizar outras atribuições compatíveis com a especialidade do

cargo.
3.5 - Especialidade: Arquiteto.
Escolaridade: curso superior de graduação com formação em

Arquitetura e registro no órgão de fiscalização profissional
competente.

Atribuições:
- realizar atividades de planejamento, projetos, cálculos,

coordenação e fiscalização relacionadas à execução de serviços
referentes a edificações e suas obras complementares, arquitetura
paisagística e arquitetura de interiores;

- elaborar projeto arquitetônico, estrutural, hidrossanitário, elétrico
em baixa tensão, de central de gás, de prevenção e de combate a
incêndio;

- realizar estudos e pesquisas relacionadas à construção de obras
de caráter artístico ou monumental bem como daquelas tombadas
pelo patrimônio histórico;

- prestar assessoramento na elaboração de editais de licitação sobre
assuntos referentes à sua área de atuação;

- realizar vistoria de imóveis para fins de obtenção de financiamento
no Fundo de  Apoio  Habitacional da Assembléia Legislativa -
Fundhab -;

- realizar outras atribuições compatíveis com a especialidade do
cargo.

3.6 - Especialidade: Arquivista.
Escolaridade: curso superior de graduação com formação em
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Arquivologia ou em Biblioteconomia com especialização em
Arquivologia.

Atribuições:
- executar registro e tratamento técnico de documentos arquivísticos

da instituição;
- planejar e manter bases de dados de documentos sob a guarda de

sua unidade administrativa;
- contribuir para o planejamento e a implementação de bancos de

dados de documentação arquivística nos órgãos da instituição;
- controlar o fluxo de documentos em suportes diversos;
- conduzir a gestão de informações, atender a consultas e realizar

pesquisas;
- coordenar atividades de preparação de documentos para

arquivamento;
- participar da elaboração e da atualização de tabelas de prazos

relativos a guarda e destinação final de documentos;
- orientar os servidores quanto à organização e à preservação de

documentos arquivísticos;
- realizar outras atribuições compatíveis com a especialidade do

cargo.
3.7 - Especialidade: Assistente Social.
Escolaridade: curso superior de graduação com formação em

Serviço Social e registro no órgão de fiscalização profissional
competente.

Atribuições:
- participar de projetos e programas de adequação funcional do

servidor e de preparação para a aposentadoria;
- desenvolver em conjunto com profissionais das áreas de medicina,

de psicologia e outras o estudo e o acompanhamento de casos
específicos de natureza social;

- prestar atendimento familiar em caso de moléstia grave e de
falecimento de servidor;

- elaborar relatórios técnicos e sistematizados, por meio de dados
estatísticos, das atividades de assistência social;

- realizar avaliação socioeconômica do servidor para
acompanhamento de processo funcional;
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- emitir laudos e pareceres técnicos relacionados a matéria
específica de Serviço Social;

- realizar estudos, orientar, implantar, coordenar e executar projetos
e programas na área de Serviço Social;

- ministrar palestras e cursos promovidos pela instituição sobre
assunto relacionado à sua área de atuação;

- realizar outras atribuições compatíveis com a especialidade do
cargo.

3.8 - Especialidade: Bibliotecário.
Escolaridade: curso superior de graduação com formação em

Biblioteconomia.
Atribuições:
- atuar na composição, na preservação e na organização de acervos

de bibliotecas e de centros de documentação da instituição;
- definir critérios para seleção, armazenamento, catalogação e

recuperação, em meios diversos, de informações de interesse da
instituição;

- participar do planejamento, do desenvolvimento, da manutenção e
da gestão de bancos de dados, exclusivos ou compartilhados, de
setores da instituição;

- elaborar e manter disponível e atualizado o vocabulário controlado
para representação de assuntos em bancos de dados institucionais;

- atualizar bases de dados de sistemas de informação da instituição;
- atender a demandas de informações dos públicos interno e externo

relacionadas com atividades institucionais;
- executar programas de treinamento para operadores e usuários de

bancos de dados setoriais;
- realizar outras atribuições compatíveis com a especialidade do

cargo.
3.9 - Especialidade: Consultor Administrativo.
Escolaridade: curso superior de graduação com formação em

Administração de Empresas ou em Administração Pública.
Atribuições:
- elaborar, executar e acompanhar projetos, pesquisas e estudos

nas áreas de material, serviço, patrimônio, sistemas de informações e
organizações e métodos, voltados para o aprimoramento
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organizacional;
- colher, sistematizar e interpretar dados, informações e indicadores

referentes a desempenho setorial, custos, resultados, preços e
cotações;

- prestar assessoramento nos processos de compra e de
contratação de bens e serviços;

- assessorar a gestão e a fiscalização de contratos;
- auxiliar e prestar assessoramento nas atividades de suporte

logístico da instituição;
- ministrar palestras e cursos promovidos pela instituição sobre

assunto relacionado à sua área de atuação;
- emitir pareceres e laudos;
- realizar outras atribuições compatíveis com a especialidade do

cargo.
3.10 - Especialidade: Consultor em Direito.
Escolaridade: curso superior de graduação com formação em Direito

e registro no órgão de fiscalização profissional competente.
Atribuições:
- prestar consultoria às Comissões, aos Deputados e aos titulares

dos órgãos da Assembléia Legislativa no desempenho de suas
competências institucionais, especialmente em matérias relacionadas
a Direito Constitucional, Administrativo, Tributário e Previdenciário,
ressalvadas as atribuições do Procurador;

- elaborar estudos, pesquisas, informações, instruções e minutas de
proposições legislativas;

- prestar assessoramento jurídico às atividades parlamentares de
fiscalização e controle externo da administração pública e fornecer
subsídios aos processos de acompanhamento e de avaliação de
políticas públicas;

- prestar consultoria temática às reuniões de Plenário, quando
necessário;

- assessorar Deputados em atividades político-parlamentares;
- realizar estudos jurídicos de apoio a atividades institucionais e

administrativas;
- prestar assessoramento em projetos e eventos de caráter

institucional;
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- ministrar palestras e cursos promovidos pela instituição sobre
assunto relacionado à sua área de atuação;

- realizar outras atribuições compatíveis com a especialidade do
cargo.

3.11 - Especialidade: Consultor Legislativo.
Escolaridade: curso superior de graduação.
Atribuições:
- prestar consultoria às Comissões, aos Deputados e aos titulares

dos órgãos da Assembléia Legislativa no desempenho de suas
competências institucionais, sobre matéria relacionada à sua área de
atuação;

- elaborar estudos, pesquisas, informações, instruções e minutas de
proposições legislativas;

- prestar assessoramento às atividades parlamentares de
fiscalização e controle externo da administração pública e fornecer
subsídios aos processos de acompanhamento e avaliação de políticas
públicas, conforme sua área de atuação;

- prestar consultoria temática às reuniões de Plenário, quando
necessário;

- assessorar Deputados em atividades político-parlamentares;
- realizar estudos de apoio a atividades institucionais e

administrativas;
- prestar assessoramento em projetos e eventos de caráter

institucional;
- ministrar palestras e cursos promovidos pela instituição sobre

assunto relacionado à sua área de atuação;
- realizar outras atribuições compatíveis com a especialidade do

cargo.
3.12 - Especialidade: Consultor de Processo Legislativo.
Escolaridade: curso superior de graduação.
Atribuições:
- preparar e organizar reuniões de Plenário e de Comissões;
- assessorar o Presidente e os Deputados durante as reuniões de

Plenário e de Comissões em matéria regimental ou constitucional
relacionada com o processo legislativo;

- redigir e revisar documentos do processo legislativo relativos ao
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desenvolvimento dos trabalhos em Plenário e nas Comissões;
- inscrever oradores para pronunciamento no Grande Expediente

das reuniões de Plenário ou para discussão ou encaminhamento de
votação das proposições;

- prestar assessoramento ao Presidente e aos Deputados em
eventos institucionais da Assembléia Legislativa, na Capital e no
interior;

- assessorar os Deputados e prestar informações aos servidores da
instituição e ao público externo sobre questões relativas ao processo
legislativo;

- responsabilizar-se pela guarda e pelo encaminhamento de
documentos do processo legislativo;

- ministrar palestras e cursos promovidos pela instituição sobre
assunto relacionado à sua área de atuação;

- repassar informações sobre o processo legislativo aos setores
responsáveis pela divulgação das atividades institucionais;

- realizar outras atribuições compatíveis com a especialidade do
cargo.

3.13 - Especialidade: Contador.
Escolaridade: curso superior de graduação com formação em

Ciências Contábeis e registro no órgão de fiscalização profissional
competente.

Atribuições:
- elaborar ou auxiliar na elaboração de balanços, balancetes e

demonstrativos da execução orçamentária, financeira e contábil bem
como análises, pareceres e recomendações necessários à instrução
dos processos de prestação de contas mensais e anuais dos
ordenadores de despesa;

- examinar o plano de contas e registro dos fatos da gestão
orçamentária, financeira e patrimonial da instituição;

- atuar como assistente técnico em processos judiciais, por
indicação do órgão responsável pela representação da Assembléia
nesses processos;

- prestar assessoramento no processo de elaboração da proposta
orçamentária da instituição e do Fundo de Apoio Habitacional da
Assembléia Legislativa - Fundhab -;
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- realizar outras atribuições compatíveis com a especialidade do
cargo.

3.14 - Especialidade: Dentista.
Escolaridade: curso superior de graduação com formação em

Odontologia e registro no órgão de fiscalização profissional
competente.

Atribuições:
- realizar procedimentos odontológicos profiláticos e de atendimento

de urgência;
- elaborar laudos, perícias, atestados, relatórios e fichas

odontológicas;
- proceder ao exame periódico dos servidores;
- planejar e desenvolver, em parceria com outros órgãos da

instituição, campanhas e programas sobre melhorias das condições
funcionais e de qualidade de vida;

- pesquisar, desenvolver e implementar novas técnicas e
metodologias de sua área de atuação;

- ministrar palestras e cursos promovidos pela instituição sobre
assunto relacionado à sua área de atuação;

- realizar outras atribuições compatíveis com a especialidade do
cargo.

3.15 - Especialidade: Engenheiro Civil.
Escolaridade: curso superior de graduação com formação em

Engenharia Civil e registro no órgão de fiscalização profissional
competente.

Atribuições:
- realizar atividades de planejamento, projeto, cálculo, coordenação

e fiscalização de serviços referentes a edificações, estruturas, redes
hidráulicas e combate a incêndio;

- elaborar orçamentos, pareceres, laudos, relatórios, especificar
materiais e realizar vistorias;

- prestar assessoramento na elaboração de editais de licitação para
execução de obras, prestação de serviços e aquisição de bens;

- fiscalizar o cumprimento dos contratos administrativos em seus
aspectos técnicos;

- promover a capacitação de pessoal;
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- acompanhar os processos de aprovação de projetos de obras civis
nos órgãos competentes;

- realizar outras atribuições compatíveis com a especialidade do
cargo.

3.16 - Especialidade: Engenheiro de Telecomunicações.
Escolaridade: curso superior de graduação com formação em

Engenharia de Telecomunicações e registro no órgão de fiscalização
profissional competente.

Atribuições:
- realizar atividades de planejamento, projeto, cálculo, coordenação

e fiscalização relacionadas a propagação de ondas de rádio e
antenas, comunicação de dados, redes de computação, redes de
telecomunicações, comunicação via satélite e microondas,
comunicação multimídia, telefonia, rádio, televisão, infra-estrutura e
serviços de comunicações;

- planejar, especificar, projetar e implementar sistemas de
comunicações e de transmissão de voz, dados e imagens;

- operar, inspecionar, periciar e realizar manutenção de
equipamentos e sistemas de telecomunicações;

- prestar consultoria técnica, supervisionar e coordenar estudos e
projetos de sistemas de comunicações;

- promover a capacitação de pessoal;
- realizar outras atribuições compatíveis com a especialidade do

cargo.
3.17 - Especialidade: Engenheiro Eletricista.
Escolaridade: curso superior de graduação com formação em

Engenharia Elétrica e registro no órgão de fiscalização profissional
competente.

Atribuições:
- realizar atividades de planejamento, projeto, cálculo, coordenação

e fiscalização de serviços referentes a instalações elétricas,
acionamentos eletromecânicos, cabeamento estruturado, sistemas de
medição e controle elétrico e materiais elétricos;

- elaborar orçamentos, pareceres, laudos, relatórios e realizar
vistorias;

- operar, inspecionar, periciar e realizar manutenção de
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equipamentos elétricos;
- prestar assessoramento na elaboração de editais de licitação para

execução de obras, prestação de serviços e aquisição de bens,
relacionados com sua área de atuação;

- fiscalizar o cumprimento dos contratos administrativos em seus
aspectos técnicos;

- promover a capacitação de pessoal;
- acompanhar os processos de aprovação de projetos elétricos nos

órgãos competentes;
- realizar outras atribuições compatíveis com a especialidade do

cargo.
3.18 - Especialidade: Engenheiro Mecânico.
Escolaridade: curso superior de graduação com formação em

Engenharia Mecânica e registro no órgão de fiscalização profissional
competente.

Atribuições:
- realizar atividades de planejamento, projetos, cálculos,

coordenação e fiscalização relacionadas a processos mecânicos,
máquinas de tração mecânica, elevadores, bombas e instalações de
bombeamento, veículos automotores, sistemas de produção,
transmissão e utilização de calor, sistemas de refrigeração e de ar
condicionado;

- elaborar orçamentos, pareceres, laudos, relatórios e realizar
vistorias;

- operar, inspecionar, periciar e realizar manutenção de
equipamentos elétricos;

- prestar assessoramento na elaboração de editais de licitação para
execução de obras, prestação de serviços e aquisição de bens,
relacionados com sua área de atuação;

- fiscalizar o cumprimento dos contratos administrativos nos seus
aspectos técnicos;

- promover a capacitação de pessoal;
- acompanhar os processos de aprovação de projetos elétricos nos

órgãos competentes;
- realizar outras atribuições compatíveis com a especialidade do

cargo.
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3.19 - Especialidade: Fisioterapeuta.
Escolaridade: curso superior de graduação com formação em

Fisioterapia e registro no órgão de fiscalização profissional
competente.

Atribuições:
- proceder a diagnóstico fisioterápico;
- planejar e executar tratamentos fisioterápicos;
- orientar os familiares sobre o acompanhamento do servidor em

tratamentos fisioterápicos, quando necessário;
- planejar e desenvolver, em parceria com outros órgãos da

instituição, campanhas e programas sobre melhorias das condições
funcionais e de qualidade de vida;

- pesquisar, desenvolver e implementar novas técnicas e
metodologias de sua área de atuação;

- ministrar palestras e cursos promovidos pela instituição sobre
assunto relacionado à sua área de atuação;

 - realizar outras atribuições compatíveis com a especialidade do
cargo.

3.20 - Especialidade: Historiador.
Escolaridade: curso superior de graduação com formação em

História.
Atribuições:
- planejar, elaborar, orientar e desenvolver programas de pesquisa

histórica sobre o Poder Legislativo e a história política do Estado de
Minas Gerais;

- coordenar trabalhos de pesquisa, organização e análise de dados
e informações históricas;

- promover intercâmbio com instituições de pesquisa;
- ministrar palestras e cursos promovidos pela instituição sobre

assunto relacionado à sua área de atuação;
- realizar outras atribuições compatíveis com a especialidade do

cargo.
3.21 - Especialidade: Jornalista.
Escolaridade: curso superior de graduação com formação em

Comunicação Social na área de Jornalismo e registro no órgão de
fiscalização profissional competente.
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Atribuições:
- realizar a cobertura jornalística onde houver demanda da

instituição;
- divulgar as atividades institucionais de acordo com a orientação da

Assembléia Legislativa;
- redigir textos jornalísticos relacionados às atividades da instituição

e divulgá-los nos meios de comunicação;
- prestar assessoria de comunicação ao Presidente e a outras

autoridades da instituição;
- assessorar e acompanhar o trabalho dos jornalistas de outros

órgãos e entidades que necessitarem de informações sobre as
atividades da instituição;

- participar do planejamento, da execução e da avaliação de
pesquisas de opinião pública para fins institucionais;

- propor, participar da elaboração e acompanhar a execução de
ações de “marketing” institucional e de publicidade de interesse da
instituição;

- participar da elaboração, da execução e da avaliação de
estratégias de interlocução e posicionamento da instituição com seus
públicos;

- participar do planejamento, da execução e da avaliação de projetos
especiais de comunicação;

- coordenar a gestão da página da Assembléia Legislativa na
internet e na intranet;

- coordenar e executar o credenciamento dos jornalistas e dos meios
de comunicação para a cobertura jornalística das atividades
institucionais;

- produzir, redigir roteiros e editar programas de entrevistas,
reportagens, telejornal, documentários e vídeos institucionais;

- selecionar áudio e imagens para o arquivo permanente dos
sistemas de rádio e TV da instituição;

- coordenar a gravação e a transmissão ao vivo de reuniões e
eventos institucionais;

- ancorar jornal, debate ou entrevistas gravadas ou transmitidas ao
vivo;

- redigir, gravar e enviar material jornalístico da instituição às
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emissoras de rádio que o solicitarem;
- coordenar o recebimento de matérias gravadas em áudio enviadas

à Assembléia Legislativa por emissoras de rádio;
- realizar outras atribuições compatíveis com a especialidade do

cargo.
3.22 - Especialidade: Médico.
Escolaridade: curso superior de graduação com formação em

Medicina com especialização em Clínica Médica e registro no órgão
de fiscalização profissional competente.

Atribuições:
- proceder ao exame de pacientes, realizar diagnósticos e

tratamentos clínicos e de natureza profilática;
- requisitar e interpretar exames complementares;
- orientar e controlar o trabalho de enfermagem;
- atuar no controle de moléstias transmissíveis, na realização de

inquéritos epidemiológicos e em trabalhos de educação sanitária;
- encaminhar pacientes para assistência complementar;
- proceder ao exame de candidatos ao ingresso nos serviços da

instituição e ao exame periódico dos servidores;
- fornecer atestados e laudos médicos;
- realizar perícias médicas;
- realizar estudos, orientar, implantar, coordenar e executar projetos

e programas especiais de saúde no âmbito da instituição;
- planejar e desenvolver, em parceria com outros órgãos da

instituição, campanhas e programas sobre melhorias das condições
funcionais e de qualidade de vida;

- pesquisar, desenvolver e implementar novas técnicas e
metodologias de sua área de atuação;

- ministrar palestras e cursos promovidos pela instituição sobre
assunto relacionado à sua área de atuação;

- realizar outras atribuições compatíveis com a especialidade do
cargo.

3.23 - Especialidade: Médico Cardiologista.
Escolaridade: curso superior de graduação com formação em

Medicina com especialização em Cardiologia e registro no órgão de
fiscalização profissional competente.
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Atribuições:
- proceder ao exame de pacientes, realizar diagnósticos e

tratamentos clínicos e de natureza profilática;
- realizar atendimentos de urgência e de emergência cardiológicas;
- executar exames clínico-cardiológicos e eletrocardiogramas;
- requisitar e interpretar exames complementares;
- atuar em conjunto com outros especialistas em diagnósticos

diferenciais e na interpretação de exames complementares no âmbito
da cardiologia;

- orientar e controlar o trabalho de enfermagem;
- atuar no controle de moléstias transmissíveis, na realização de

inquéritos epidemiológicos e em trabalhos de educação sanitária;
- planejar e acompanhar a execução de programas de prevenção de

doenças cardiovasculares;
- encaminhar pacientes para assistência complementar;
- proceder ao exame de candidatos ao ingresso nos serviços da

instituição e ao exame periódico dos servidores;
- fornecer atestados e laudos médicos;
- realizar perícias médicas;
- realizar estudos, orientar, implantar, coordenar e executar projetos

e programas especiais de saúde no âmbito da instituição;
- planejar e desenvolver, em parceria com outros órgãos da

instituição, campanhas e programas sobre melhorias das condições
funcionais e de qualidade de vida;

- pesquisar, desenvolver e implementar novas técnicas e
metodologias de sua área de atuação;

- ministrar palestras e cursos promovidos pela instituição sobre
assunto relacionado à sua área de atuação;

- realizar outras atribuições compatíveis com a especialidade do
cargo.

3.24 - Especialidade: Médico do Trabalho.
Escolaridade: curso superior de graduação com formação em

Medicina com especialização em Medicina do Trabalho e registro no
órgão de fiscalização profissional competente.

Atribuições:
- proceder ao exame de pacientes, realizar diagnósticos e
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tratamentos clínicos e de natureza profilática;
- requisitar e interpretar exames complementares;
- orientar e controlar o trabalho de enfermagem;
- atuar no controle de moléstias transmissíveis, na realização de

inquéritos epidemiológicos e em trabalhos de educação sanitária;
- encaminhar pacientes para assistência complementar;
- proceder ao exame de candidatos ao ingresso nos serviços da

instituição e ao exame periódico dos servidores;
- fornecer atestados e laudos médicos;
- realizar perícias médicas;
- realizar estudos, orientar, implantar, coordenar e executar projetos

e programas especiais de saúde no âmbito da instituição;
- realizar estudos, pesquisas e projetos relacionados ao ambiente e

à segurança do trabalho, à ergonomia e à saúde ocupacional;
- atuar visando à prevenção de doenças, à promoção e à

preservação da saúde, tendo em vista os ambientes e as condições
de trabalho dos membros e dos servidores da instituição;

- proceder a exame do servidor visando à sua alocação em função
compatível com suas condições de saúde, quando necessário;

- comunicar formalmente ao superior competente em caso de
suspeita ou de comprovação de transtornos de saúde atribuíveis ao
trabalho;

- planejar e desenvolver, em parceria com outros órgãos da
instituição, campanhas e programas sobre melhorias das condições
funcionais e de qualidade de vida;

- pesquisar, desenvolver e implementar novas técnicas e
metodologias de sua área de atuação;

- ministrar palestras e cursos promovidos pela instituição sobre
assunto relacionado à sua área de atuação;

- realizar outras atribuições compatíveis com a especialidade do
cargo.

3. 25 - Especialidade: Programador Visual.
Escolaridade: curso superior de graduação com formação em

Design Gráfico, em Comunicação Social na área de Publicidade e
Propaganda ou nas áreas de Artes Visuais, Artes Gráficas ou
Produção Editorial, com diploma devidamente registrado ou inscrito
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nos órgãos competentes.
Atribuições:
- criar e desenvolver projetos de programação visual;
- criar e executar projetos gráficos para material impresso e páginas

na internet;
- operar processos de tratamento de imagem e de sistemas de

prova;
- participar do planejamento e da execução de programas, projetos e

campanhas de "marketing" institucional e publicidade de interesse da
instituição;

- manter e atualizar páginas na internet;
- realizar outras atribuições compatíveis com a especialidade do

cargo.
3.26 - Especialidade: Psicólogo.
Escolaridade: curso superior de graduação com formação em

Psicologia e registro no órgão de fiscalização profissional competente.
Atribuições:
- elaborar diagnóstico psicológico, inclusive com aplicação e

interpretação de testes, quando necessário, visando a orientar e a
acompanhar o processo de adequação funcional do servidor;

- prestar assessoramento à área de recursos humanos nas ações
relacionadas a gestão de pessoal;

- participar da elaboração, da implementação e do acompanhamento
de políticas de recursos humanos;

- acompanhar processo de psicoterapia do servidor, quando
necessário;

- planejar e desenvolver, em parceria com outros órgãos da
instituição, campanhas e programas sobre melhorias das condições
funcionais e de qualidade de vida;

- pesquisar, desenvolver e implementar novas técnicas e
metodologias de sua área de atuação;

- ministrar palestras e cursos promovidos pela instituição sobre
assunto relacionado à sua área de atuação;

- realizar outras atribuições compatíveis com a especialidade do
cargo.

3.27 - Especialidade: Redator-Revisor.
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Escolaridade: curso superior de graduação.
Atribuições:
- redigir e revisar proposições e documentos do processo legislativo;
- redigir e revisar textos, peças e publicações para divulgação

institucional;
- apresentar estudos, palestras e cursos sobre assuntos de sua área

de atuação;
- acompanhar os processos de elaboração dos textos produzidos em

eventos institucionais e revisá-los;
- ministrar palestras e cursos promovidos pela instituição sobre

assunto relacionado à sua área de atuação;
- realizar outras atribuições compatíveis com a especialidade do

cargo.
3.28 - Especialidade: Relações-Públicas.
Escolaridade: curso superior de graduação com formação em

Comunicação Social na área de Relações Públicas e registro no órgão
de fiscalização profissional competente.

Atribuições:
- criar e manter canais de relacionamento entre a Assembléia e seus

públicos;
- prestar assessoria de relações públicas, infra-estrutura e logística

em eventos realizados pela Assembléia Legislativa e acompanhar
eventos promovidos por terceiros em que haja representação da
instituição;

- planejar, executar e avaliar projetos especiais de comunicação;
- propor ações de integração dos servidores;
- planejar e desenvolver campanhas institucionais dirigidas aos

públicos estratégicos e à formação da opinião pública;
- planejar, junto com outros setores da instituição, as providências

necessárias à recepção dos novos Deputados e coordenar as
atividades de contato, ambientação e acompanhamento a serem
implementadas para esse fim;

- prestar assessoramento aos órgãos da Assembléia Legislativa
sobre temas referentes a comunicação institucional e à elaboração de
peças publicitárias e de propaganda;

- planejar e executar providências relacionadas às solenidades de
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posse do Governador e dos Deputados;
- consolidar e divulgar a agenda institucional da instituição;
- avaliar a satisfação do público com relação aos eventos

institucionais;
- planejar, executar e acompanhar pesquisas de opinião pública para

fins institucionais;
- planejar e executar atividades de cerimonial, inclusive a

assesssoria ao Presidente, aos membros da Mesa e aos Conselhos
das Medalhas do Mérito Legislativo, da Ordem do Mérito Funcional, da
Inconfidência e Santos Dumont;

- realizar outras atribuições compatíveis com a especialidade do
cargo.

3.29 - Especialidade: Taquígrafo.
Escolaridade: curso superior de graduação.
Atribuições:
- executar o apanhamento taquigráfico das reuniões de Plenário e

das Comissões bem como dos eventos institucionais, político-
parlamentares e administrativos;

- fazer a transcrição do apanhamento taquigráfico feito ao vivo e das
gravações em fitas magnéticas ou por sistema de gravação digital;

- alimentar o Banco de Pronunciamentos e o Banco de Dados
Comissão;

- realizar outras atribuições compatíveis com a especialidade do
cargo.

4 - Cargo: Procurador.
Escolaridade: curso superior de graduação com formação em Direito

e registro no órgão de fiscalização profissional competente.
Atribuições:
- representar a Assembléia em juízo ou extrajudicialmente, por

delegação de poderes;
- representar o Estado em processo judicial que versar sobre ato

praticado pelo Poder Legislativo ou por sua administração;
- prestar assessoramento de natureza jurídica;
- realizar estudos e pesquisas de interesse da Assembléia

Legislativa sobre assuntos jurídicos;
- emitir pareceres de natureza jurídica sobre matéria administrativa
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ou institucional;
- elaborar minutas de editais, contratos, regulamentos e outros

documentos;
- orientar comissões de sindicância e de inquérito administrativo e

participar de comissões de processo administrativo disciplinar e de
licitação;

- apresentar à Mesa da Assembléia propostas de medidas jurídicas
visando a salvaguardar os interesses da instituição;

- prestar assessoramento jurídico ao Procon Assembléia, bem como
representá-lo judicialmente, por delegação de poderes, nas hipóteses
previstas no art. 81 da Lei federal nº 8.078, de 11 de setembro de
1990;

- ministrar palestras e cursos promovidos pela instituição sobre
assunto relacionado à sua área de atuação;

- realizar outras atribuições compatíveis com a especialidade do
cargo.

- Publicado, vai o projeto à Mesa da Assembléia, para parecer, nos
termos do art. 195, c/c o art. 79, inciso VIII, alínea “a”, do Regimento
Interno.

PARECER SOBRE AS PROPOSTAS DE AÇÃO LEGISLATIVA Nºs
53, 63, 73 E 136/2007

Comissão de Participação Popular
Relatório

As Propostas de Ação Legislativa nºs 53, 63, 73 e 136/2007, de
autoria do Sindicato dos Oficiais do Registro Civil de Minas Gerais e
da Unegro, solicitam a criação de ação específica de proteção a etnias
e comunidades tradicionais, e a implantação de programa de
mobilização estadual pelo registro civil e pelo fornecimento de
documentação básica, prioritariamente direcionado a essas
comunidades e à população carente, no Programa 162 -
Desenvolvimento de Políticas de Direitos Humanos.

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
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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 solicitam a criação de ação específica de
proteção a etnias e comunidades tradicionais, e a implantação de
programa de mobilização estadual pelo registro civil e pelo
fornecimento de documentação básica, prioritariamente direcionado a
essas comunidades e à população carente, no Programa 162 -
Desenvolvimento de Políticas de Direitos Humanos.

O que se manifesta nessas propostas é, a nosso ver, uma demanda
por proteção específica de determinados grupos sociais, em razão de
sua situação diferenciada na realização de direitos de cidadania,
sejam eles civis, políticos ou sociais. Assim é por causa da construção
histórica da sociedade brasileira, calcada na escravidão negra, cuja
abolição não se fez acompanhar da adoção de políticas que
promovessem efetivamente a inclusão socioeconômica dos brasileiros
afro-descendentes, que demanda, com urgência, a adoção de
políticas que promovam a cidadania desse grupo social,
especificamente.

Da mesma forma, em razão da também histórica dominação e
exploração da mulher, baseadas na discriminação entre homens e
mulheres, a partir da suposição cultural da superioridade dos
primeiros, as mulheres, como categoria social, passam a ser
demandantes legítimas de políticas que promovam sua igualdade no
acesso aos bens de cidadania. Por outro lado, as pessoas com
deficiência também conformam um grupo específico. Por sua
condição, essas pessoas apresentam defasagens significativas no
que diz respeito à escolaridade e ao nível salarial, e, ainda, à
possibilidade de acesso aos diversos bens e equipamentos urbanos,
que demandam adaptações para acolhê-las. Em vista dessa
discriminação, as pessoas com deficiência não acessam, em
igualdade de condições, os bens e serviços promotores de cidadania.
Por fim, entendemos que também os idosos conformam uma clivagem
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social específica, em razão de sua maior vulnerabilidade a riscos e
menor capacidade de enfrentamento dessa situação,
fundamentalmente no que diz respeito às situações de abandono e à
vitimização por maus-tratos.

O Programa 162 - Desenvolvimento de Políticas de Direitos
Humanos - integra a área de resultado Redução da Pobreza e
Inclusão Produtiva como programa associado. Entendemos, no
entanto, que por suas características, e pela concepção de pobreza
expressa na atualização do Plano Mineiro de Desenvolvimento
Integrado - PMDI 2007-2023 -, a atuação articulada de promoção de
direitos a grupos sociais específicos, que acumulam privações
acarretadas pela violação a direitos universais em razão de gênero,
idade, etnia ou condição de deficiência, poderia contribuir em muito
para se atingir as metas definidas no planejamento estadual de longo
prazo, caso viesse a assumir a condição de estruturador.

É bom que fique claro, no entanto, que esse programa deverá visar
ao fortalecimento desses grupos para a efeitivação de seus direitos de
cidadania, pois concordamos com o avanço verificado no Programa
Estruturador 023 - Implantação do Suas -, por ter rompido com a
lógica de atendimento a indivíduos, demandatários tradicionais da
política de assistência social. Se a política socioassistencial proposta
rompe com a fragmentação até então característica dessa área, não
deixa de se fazer necessário o estabelecimento de ações públicas de
promoção de direitos dos grupos sociais que se encontram em
situações de maior vulnerabilidade a riscos.

Buscamos, com esses argumentos, sustentar que um programa, de
caráter estruturador na área de resultados Redução da Pobreza e
Inclusão Produtiva, deverá conter, entre outras, ações direcionadas a
todas essas clivagens sociais mais vulnerabilizadas.

Outra demanda apresentada pelos proponentes diz respeito à
mobilização de órgãos e entidades públicos para a universalização do
acesso aos registros civis e à documentação básica, com vistas a
promover a cidadania de grupos excluídos, tais como as comunidades
tradicionais (quilombolas e indígenas) e a população em situação de
pobreza. É de conhecimento que muitas vezes a inexistência civil, em
face do não-registro civil de nascimento, contribui para a perpetuação



506

da pobreza, por bloquear o acesso a bens e serviços de proteção
social que poderiam contribuir para a superação daquela situação. Por
essa razão, entedemos que também deve fazer parte do Programa
162 - Desenvolvimento de Políticas de Direitos Humanos - uma ação
nova destinada à mobilização pelo registro civil e fornecimento de
documentação básica.

Acolhemos as propostas, então, com a apresentação de emendas
aos projetos de lei do PPAG 2008-2011 e do orçamento anual,
ampliando metas físicas e financeiras em ações já existentes no
referido programa e criando ações de proteção e promoção de direitos
de segmentos específicos, além da mobilização pelo registro civil.
Resta informar que as ações relativas à promoção dos direitos da
mulher foram atendidas no Parecer sobre as Propostas de Ação
Legislativa nºs 49, 56 e 59/2007 e no Parecer sobre as Propostas de
Ação Legislativa nºs 51, 54, 57, 58 e 61/2007.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação das Propostas de

Ação Legislativa nºs 53, 63, 73 e 136/2007 na forma de emenda ao
Projeto de Lei nº 1.615/2007 e ao Projeto de Lei nº 1.616/2007, a
seguir.

Sala das Comissões, 28 de novembro de 2007.
André Quintão, Presidente - João Leite, relator - Carlin Moura - Eros

Biondini.
PARECER SOBRE AS PROPOSTAS DE AÇÃO LEGISLATIVA Nºs

68, 71, 72, 76 E 78/2007
Comissão de Participação Popular

Relatório
As Propostas de Ação Legislativa nºs 68, 71, 72, 76 e 78/2007, do

Senac-MG, do Colegiado de Gestores Municipais de Assistência
Social − Cogemas −, do Conselho Estadual de Assistência Social e da
União dos Conselhos Municipais de Ação Social da Região
Metropolitana de Belo Horizonte, solicitam a recomposição dos
recursos destinados ao Fundo Estadual de Assistência Social - Feas -,
no patamar observado no Orçamento de 2007, garantindo-se recursos
para a proteção social, em especial para o co-financiamento dos
equipamentos de proteção social básica e para a implantação dos
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Centros de Referência Regional de Assistência Social.
Publicadas no “Diário do Legislativo” em 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 a recomposição dos recursos
ordinários do Estado destinados ao Fundo Estadual de Assistência
Social - Feas -, no patamar observado no Orçamento de 2007,
garantindo-se recursos para a proteção social, em especial para o co-
financiamento dos equipamentos de proteção social básica e para a
elaboração de diagnóstico da situação da vulnerabilidade pessoal e
social no Estado e implantação dos Centros de Referência Regional
de Assistência Social.

A concepção da assistência social como direito de cidadania, de
caráter universal, foi inaugurada pela Constituição de 1988 e
regulamentada pela Lei Orgânica da Assistência Social − Loas −, Lei
Federal nº 8.742, de 7/12/93. A partir de então, a assistência social
passou a se organizar pelas seguintes diretrizes: descentralização
político-administrativa; participação da população, tanto na formulação
da política como no controle público de suas ações; primazia da
responsabilidade do Estado na condução da política; e matricialidade
na família.

O Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS -, com vistas a
conferir efetividade aos preceitos ditados pela Constituição e pela
Loas, aprovou, em setembro de 2004, a Política Nacional de
Assistência Social - PNAS -, que estabelece os princípios, diretrizes,
objetivos e ações da política socioassistencial no País. O Sistema
Único de Assistência Social - Suas - organiza operacionalmente essa
política, tendo como referência a Norma Operacional Básica - NOB-
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Suas -, também aprovada pelo CNAS, em julho de 2005. Articulado
como sistema, o Suas pressupõe a gestão compartilhada e o co-
financiamento da política de assistência social pelas três esferas de
governo, com clara definição das competências técnico-políticas de
cada uma delas.

Para tanto, os serviços socioassistenciais são categorizados em três
áreas de atuação: vigilância social, proteção social e defesa social e
institucional. Entendem-se por serviços de vigilância social aqueles
direcionados ao conhecimento da demanda por proteção social, ou
seja, a produção e sistematização de informações, por meio da
construção de indicadores e de índices territorializados, relativos às
situações de vulnerabilidade e de risco pessoal e social da população.
Os serviços de proteção social são aqueles destinados à segurança
de sobrevivência, de acolhida e de convívio familiar. Por fim, os
serviços destinados à defesa social e institucional referem-se à
garantia aos usuários do conhecimento acerca dos direitos
socioassistenciais e de sua defesa.

A proteção social é classificada como “proteção social básica” e
“proteção social especial”. Os serviços de proteção social básica
visam a prevenir situações de risco e se destinam a pessoas e
famílias em situação de vulnerabilidade social em razão de pobreza
monetária, exclusão no acesso a bens e serviços de cidadania,
fragilidade de vínculos familiares e comunitários, privações e
desvantagens resultantes do ciclo de vida ou de alguma deficiência,
entre outros. Trata-se, pois, da oferta de serviços, programas, projetos
e benefícios - continuados e eventuais - de acolhimento, convivência e
socialização, além de ações relativas ao desenvolvimento de
potencialidades, à aquisição de competências e ao fortalecimento dos
vínculos familiares e comunitários. São exemplos de ações no campo
da proteção social básica aquelas destinadas: à atenção integral às
famílias; à inclusão produtiva; ao enfrentamento da pobreza; à
promoção da convivência entre idosos; à proteção e à promoção dos
direitos das crianças e dos adolescentes, entre outras. A NOB-Suas
estabelece que esses serviços devem ser providos em nível local, por
todos os Municípios, por meio dos Centros de Referência de
Assistência Social - Cras -, unidades públicas básicas de assistência
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social, e, ainda, por meio de entidades e organizações
socioassistenciais, articuladas em rede.

A proteção social especial destina-se a pessoas e grupos em
situação de risco pessoal e social, que já tiveram seus direitos
violados, por ocorrência de abandono, maus tratos físicos ou
psíquicos, abuso sexual, uso de substâncias psicoativas, cumprimento
de medidas socioeducativas por adolescentes, situação de rua,
situação de trabalho infantil, entre outras. A proteção social especial
de média complexidade destina-se às pessoas e grupos que tiveram
seus direitos violados, mas que ainda mantêm vínculos familiares e
comunitários, e se efetiva por meio de serviços de orientação e apoio
sociofamiliar; de habilitação e reabilitação, na comunidade, das
pessoas com deficiência; de abordagem de rua; de cuidados
domiciliares, entre outros. Já a proteção social especial de alta
complexidade destina-se àqueles com direitos violados e com vínculos
familiares e comunitários rompidos ou na iminência de se romperem.
Dessa forma, trata-se de promover a proteção integral desses
indivíduos e grupos, por meio da institucionalização, com moradia,
alimentação, trabalho protegido e abrigo para a proteção em relação a
situações de ameaça e de violação de direitos.

A NOB-Suas propõe que a PNAS seja executada de forma
federativa, por meio da cooperação efetiva entre União, Estados,
Municípios e Distrito Federal. Em face das diferenças observadas na
capacidade de financiamento e de gestão entre os entes federados,
além das profundas desigualdades de base regional e em razão da
complexidade do desenvolvimento urbano, faz-se necessário
implementar uma articulação entre os diversos níveis de governo que
contemple a cooperação e a subsidiaridade. Para tanto, a NOB-Suas
prevê competências e atribuições distintas para os níveis local,
regional e central.

Os Municípios são classificados como de pequeno porte (1 e 2),
médio porte, grande porte e metrópole. As ações de proteção social
básica são de responsabilidade de todos os Municípios. Já as ações
de proteção social especial de média e de alta complexidade devem
ser referenciadas pelos Municípios classificados como de médio e
grande porte e pelas metrópoles, bem como pela esfera estadual, por
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prestação direta como referência regional ou pelo assessoramento
técnico e financeiro na constituição de consórcios intermunicipais.

O desafio a ser cumprido pelo Estado de Minas Gerais é grande,
portanto. Os Municípios mineiros classificados como de pequeno porte
(1 e 2) representam 92,97% do total de Municípios e 46,02% da
população do Estado. A maior parte dos Municípios de pequeno porte
tem dificuldade na criação de sua rede de proteção, o que demanda a
intervenção do Estado, tanto no assessoramento técnico e financeiro
para a constituição de consórcios intermunicipais quanto na prestação
direta pela esfera estadual de serviços de proteção social básica nos
Municípios não habilitados, além de serviços regionalizados de
proteção social especial.

De acordo com a NOB-Suas, entre as atribuições dos Estados na
gestão da Assistência Social está a responsabilidade de coordenar,
regular e co-financiar a estruturação de ações regionalizadas
pactuadas na proteção social especial de média e alta complexidade,
considerando a oferta de serviços e o fluxo de usuários, além de
analisar e definir, em conjunto com os Municípios, o território para a
construção de Centros de Referência Regional, a oferta de serviços, o
fluxo do atendimento dos usuários no Estado e as demandas
prioritárias para os serviços regionais e serviços de consórcios
públicos. Para tanto, a mesma norma prevê, como incentivo aos
Estados para que assumam a implantação dos Centros de Referência
Regional de Assistência Social, a possibilidade de recebimento de
recursos da União para a construção e implantação dessas unidades.
Esses Centros, chamados de Creas, teriam a finalidade de atuar como
porta de entrada para o acesso aos serviços de proteção social, de
média e de alta complexidade, instalados em Municípios referenciados
regionalmente.

Por fim, segundo a regulamentação da política socioassistencial em
vigor, o financiamento da proteção social deverá ter como base
diagnósticos socioterritoriais, que considerem as demandas e
prioridades locais e regionais, de acordo com a capacidade de gestão,
de atendimento e de arrecadação de cada Município e região, bem
como os diferentes níveis de complexidade dos serviços. A
elaboração de diagnósticos para o conhecimento quantitativo e
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qualitativo da realidade que se quer modificar é uma ferramenta
estratégica no atual formato de gestão de políticas sociais, que visa a
gerar resultados concretos, alterando as condições de vida individual
e familiar do público-alvo. Por essa razão, o conhecimento da
realidade de intervenção é condição essencial para identificar a
magnitude do problema que se quer alterar bem como suas causas e
efeitos, para que as ações possam ser adequadas em termos de
escopo, cobertura e recursos e, assim, gerar os resultados esperados.

Por todo o exposto, acolhemos as propostas em análise com a
apresentação de emendas aos projetos de lei do PPAG 2008-2011 e
do orçamento anual, com  vistas a acrescentar recursos na Ação
4.234 - Co-financiamento de serviços e benefícios para Municípios na
execução de proteção social básica - e a criar ação nova, que garante
a execução pelo Estado de serviços de proteção social especial
regionalizados e o fomento do governo estadual a consórcios
intermunicipais, com vistas a assegurar a consolidação do Suas no
Estado.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação das Propostas de

Ação Legislativa nºs 68, 71, 72, 76 e 78/2007 por meio 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, 27 de novembro de 2007.
André Quintão, Presidente e relator - Carlin Moura - João Leite.

PARECER SOBRE AS PROPOSTAS DE AÇÃO LEGISLATIVA Nºs 69
E 254/2007

Comissão de Participação Popular
Relatório

As Propostas de Ação Legislativa nºs 69 e 254/2007, do Fórum
Estadual de Combate ao Trabalho Infantil e Proteção do Adolescente -
Fectipa -, objetivam, respectivamente, o co-financiamento do Estado a
35 Municípios mineiros com mais de 50 mil habitantes para a
promoção de atividades complementares à retirada de crianças e
adolescentes de situações de exploração do trabalho e a aplicação de
recursos do Fundo para a Infância e a Adolescência − FIA − para o
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financiamento de atividades com essa mesma finalidade.
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 o co-financiamento do Estado a
35 Municípios mineiros com mais de 50 mil habitantes para a
promoção de atividades complementares à retirada de crianças e
adolescentes de situações de exploração do trabalho, e a aplicação
de recursos do FIA para o financiamento de atividades com essa
mesma finalidade.

A proibição do trabalho infantil é disciplinada pela Constituição da
República e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA –, Lei
Federal nº 8.069, de 13/7/90, dispositivos legais que afirmam a
incompatibilidade entre o desenvolvimento integral das crianças e dos
adolescentes e a obrigatoriedade do trabalho. O art. 60 do ECA proíbe
qualquer trabalho a menores de 14 anos, reafirmando o disposto no
art. 7º, XXXIII, da Constituição da República, que proíbe o trabalho
noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos e proíbe
qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de
aprendiz, a partir de 14 anos. O trabalho precoce tira da criança e do
adolescente a oportunidade de estudar, de brincar e de conviver com
pessoas de sua faixa etária, com a família e com a comunidade. O
trabalho infantil insere, também precocemente, as crianças e os
adolescentes em um mundo para o qual ainda não estão preparados,
além de impedir que se formem, plenamente, para integrar esse
universo. O Brasil tem feito um grande esforço para erradicar o
trabalho infantil, que rouba a infância de grande parcela de nossa
população. Exemplo desse esforço é o Programa de Erradicação do
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Trabalho Infantil - Peti -, do governo federal, e o Plano Nacional de
Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção do
Adolescente Trabalhador, elaborado pela Comissão Nacional de
Erradicação do Trabalho Infantil - Conaeti. No entanto, a situação
ainda persiste, e um número expressivo de nossas crianças e jovens,
às vezes com idade inferior a cinco anos, passam boa parte da
infância presos a atividades que deixam seqüelas pelo resto da vida.
Segundo informações das organizações proponentes, baseadas nos
dados da Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílio (PNAD, 2005),
Minas Gerais foi o único Estado da Região Sudeste em que se
observou aumento da ocupação laboral entre crianças e adolescentes,
sendo, também, o Estado com maior número de trabalho infantil
doméstico.

Entendemos que as ações afetas à erradicação do trabalho infantil e
de suporte a atividades direcionadas a crianças resgatadas dessa
situação devem ser financiadas pelo Fundo Estadual de Assistência
Social - Feas -, pois são de ações de proteção social especial,
relativas, portanto, à política socioassistencial.

Concordamos com a preocupação que embasa as propostas em
análise e, por essa razão, optamos por acolhê-las com a
apresentação de emendas aos projetos de lei do PPAG 2008-2011 e
do orçamento anual, alterando a meta física da Ação 4.272 - Co-
financiamento para Municípios em serviços no atendimento às
crianças e adolescentes em especial com trajetória de rua e trabalho
infantil -, estabelecendo o atendimento inicial a 35 Municípios, em
2008, e ampliando essa meta para os 60 Municípios mineiros com
mais de 50 mil habitantes, a partir de 2009, e, por fim, acrescentando
recursos financeiros, a fim de garantir a consecução dessas metas
físicas.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação das Propostas de

Ação Legislativa nºs 69 e 254/2007 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, 27 de novembro de 2007.
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André Quintão, Presidente e relator - Carlin Moura - João Leite.
PARECER SOBRE AS PROPOSTAS DE AÇÃO LEGISLATIVA NºS

79 E 80/2007
Comissão de Participação Popular

Relatório
As Propostas de Ação Legislativa nºs 79 e 80/2007, de autoria da

Frente de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente e do
Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente,
solicitam, respectivamente, a desagregação da Ação 4.236 - Co-
financiamento de serviços para Municípios na execução de proteção
especial -, discriminando metas físicas e financeiras em uma nova
ação destinada à oferta de serviços e benefícios de proteção especial
a crianças e adolescentes, e a implantação do Programa Família
Acolhedora em Municípios do Estado.

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.

As proposições em pauta solicitam, respectivamente, a
desagregação da Ação 4.236 - Co-financiamento de serviços para
Municípios na execução de proteção especial -, discriminando metas
físicas e financeiras em uma nova ação destinada à oferta de serviços
e benefícios de proteção especial a crianças e adolescentes, e a
implantação do Programa Família Acolhedora em Municípios do
Estado.

O Sistema Único de Assistência Social - Suas - organiza
operacionalmente a Política Nacional de Assistência Social,
referenciado na Norma Operacional Básica - NOB-Suas -, aprovada
pelo Conselho Nacional de Assistência Social, em julho de 2005.
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Articulado como sistema, o Suas pressupõe a gestão compartilhada e
o co-financiamento da política de assistência social pelas três esferas
de governo, com clara definição das competências técnico-políticas de
cada uma delas. A NOB-Suas prevê, ainda, que a política
socioassistencial seja prestada em duas modalidades: a proteção
social básica, de caráter universal, e a proteção social especial, para a
parcela da população que se encontre com direitos violados ou em
situação de exclusão social.

A proteção social especial destina-se a pessoas e grupos em
situação de risco pessoal e social, que já tiveram seus direitos
violados, por ocorrência de abandono, maus tratos físicos ou
psíquicos, abuso sexual, uso de substâncias psicoativas, situação de
rua, entre outras. Para sua execução, a rede de atendimento
socioassistencial deve contar com a previsão de recursos das três
esferas de governo: se as ações de proteção social básica são de
responsabilidade de todos os Municípios, aquelas destinadas à
proteção social especial de média e de alta complexidades devem ser
referenciadas pelos Municípios classificados como de médio e grande
portes e como metrópoles, bem como pela esfera estadual de
governo, por prestação direta, como referência regional, ou pelo
assessoramento técnico e financeiro na constituição de consórcios
intermunicipais.

No que diz respeito especificamente à proteção de crianças e
adolescentes, a Lei Federal nº 8.069, - Estatuto da Criança e do
Adolescente - ECA -, define crianças e adolescentes pessoas em
condição peculiar de desenvolvimento, que demandam proteção
integral e prioritária por parte da família, da sociedade e do Estado. A
mesma legislação os define, ainda, como sujeitos de direitos e, para
sua proteção, estabelece uma política de atendimento composta de
medidas protetivas, medidas socioeducativas e medidas pertinentes
aos pais e responsáveis.

As medidas protetivas, disciplinadas e discriminadas,
respectivamente, nos arts. 98 e 101 do ECA, destinam-se às crianças
e aos adolescentes cujos direitos tenham sido ameaçados ou violados
pela sociedade, pelo Estado, pelos pais ou pelos responsáveis ou,
ainda, em decorrência de sua própria conduta. Trata-se, pois, da
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provisão de serviços de proteção social especial para crianças e
adolescentes em situação de exploração ou de abuso sexual; de
exploração do trabalho infantil ou de trabalho adolescente não
protegido; de abandono ou com vínculos familiares e comunitários
fragilizados; em cumprimento de medida socioeducativa, entre outras.

No que diz respeito especificamente à demanda pela permanência
do Programa Família Acolhedora no âmbito das ações de proteção
social especial a crianças e adolescentes, o ECA estabelece a
colocação em família substituta como uma das medidas protetivas.
Afirma-se, com isso, o princípio do respeito e do incentivo à
convivência familiar e comunitária para crianças e adolescentes.
Dessa forma, a política de atendimento inaugurada pelo ECA busca o
fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários, preservada a
dignidade da criança e do adolescente. Toda e qualquer medida de
afastamento temporário da família de origem ou de colocação em uma
família substituta deve ser adotada em casos extremos e sempre
orientada pelo maior interesse da criança e do adolescente; no
entanto, as medidas que apontam para a preservação da convivência
familiar, seja a biológica, seja a substituta, são sempre preferíveis
àquelas de abrigo em instituições. Assim, ações como a denominada
Família Acolhedora, destinadas à colocação de crianças e
adolescentes em uma família substituta, mediante o instituto da
guarda, por famílias voluntariamente credenciadas e autorizadas para
tal, são extremamente adequadas aos princípios do ECA e à
efetivação do direito à convivência familiar e comunitária.

Com essas propostas, as entidades proponentes visam a assegurar,
de um lado, dotação orçamentária específica para a proteção social
especial de crianças e adolescentes, com o objetivo de garantir maior
eficácia em seu gerenciamento e de dar visibilidade ao chamado
“orçamento criança” e, com isso, poder realizar o controle público da
execução orçamentária da política de proteção e de promoção dos
direitos da criança e do adolescente no Estado, e, de outro, que o
Programa Família Acolhedora tenha financiamento garantido e
continuado, com o que concordamos.

Assim, acolhemos a proposta, com a apresentação de emendas aos
projetos de lei do PPAG 2008-2011 e do Orçamento anual, criando



517

ação nova destinada ao co-financiamento de serviços para Municípios
na atenção social especial a crianças e adolescentes, ressaltando a
permanência do investimento no Programa Família Acolhedora, no
conjunto das ações públicas destinadas a essa proteção, com
recursos cancelados da Ação 4.236 - co-financiamento de serviços e
benefícios para Municípios na execução da proteção social especial.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação das Propostas de

Ação Legislativa nºs 79 e 80/2007 na forma de emendas ao Projeto de
Lei nº 1.615/2007 e ao Projeto de Lei nº 1.616/2007.

Sala das Comissões, 27 de novembro de 2007.
André Quintão, Presidente e relator - Carlin Moura - João Leite.
PARECER SOBRE AS PROPOSTAS DE AÇÃO LEGISLATIVA Nºs

113, 114, 116, 119 E 124/2007
Comissão de Participação Popular

Relatório
As Propostas de Ação Legislativa nºs 113, 114, 116, 119 e

124/2007, de autoria do Fórum Mineiro de Economia Popular
Solidária, da Rede de Empreendimentos Solidários de Juiz de Fora e
Região e do Fórum Regional de Economia Popular Solidária do
Triângulo Mineiro e do Alto Paranaíba, têm por objetivo a destinação
de recursos orçamentários à Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social - Sedese - para o apoio à comercialização de
produtos originados da economia popular solidária, como a criação e a
manutenção de centros públicos regionais, o fomento a feiras
regionais e a construção de centros regionais de comercialização.

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 29/10/2007,

em Frutal, 31/10/2007, em Juiz de Fora, e 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
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Comissão de Participação Popular como propostas de ação
legislativa, para apreciação.

As propostas em análise objetivam destinar recursos orçamentários
à Sedese para o apoio à comercialização de produtos originados da
economia popular solidária, como a criação e a manutenção de
centros públicos regionais, o fomento a feiras regionais e a construção
de centros regionais de comercialização.

As transformações na organização da economia e, em particular, no
mercado e na regulamentação do trabalho, aliadas ao acirramento do
desemprego, têm contribuído para a busca de alternativas de geração
de renda, por parcelas cada vez maiores da sociedade.
Particularmente, estão se disseminando experiências coletivas de
trabalho, de produção, de consumo e de crédito. A esse conjunto de
alternativas de organização econômica coletivas chama-se economia
popular solidária: cooperativas de produção, de serviços, de crédito e
de consumo, associações de produtores, empresas em regime de
autogestão, bancos comunitários, entre outros.

A economia popular solidária tem como pressuposto a gestão
democrática da produção, da comercialização, do crédito e do
consumo de bens, baseando-se nos princípios da autogestão, da
solidariedade, da sustentabilidade ecológica e da democracia. Em
decorrência, a economia popular solidária concebe o desenvolvimento
econômico a partir da inclusão social, projetando uma concepção
também alternativa de organização da economia e da sociedade.

Das discussões propiciadas pelo ciclo de debates “A outra economia
possível: a economia solidária”, realizado nesta Casa, em 13/6/2003,
resultou a proposta de se definir um novo marco legal para
regulamentar as formas de organização do trabalho, da produção e do
acesso ao crédito preconizadas pela economia popular solidária.
Encontrava-se em tramitação nesta Casa, àquela época, o Projeto de
Lei nº 830/2003, que deu origem à Lei nº 15.028, de 19/1/2004, que
institui a Política Estadual de Fomento à Economia Popular Solidária
no Estado - Pefeps -, com dispositivos que identificam as iniciativas
passíveis de ser conceituadas como economia popular solidária e os
agentes da política estadual de fomento a essa forma de organização
econômica, bem como aqueles que regulamentam o controle público
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dessa política, o processo de certificação e a definição de diretrizes
para a instituição de um fundo específico para seu financiamento.

Para a consecução dos objetivos da Pefeps, o poder público
propiciará aos empreendimentos de Economia popular solidária, entre
outros, o apoio à comercialização, e, de acordo com o § 4º do art. 4º
da Lei nº 15.028, esse apoio “(...) consiste na busca de alternativas
para comercializar e divulgar a produção dos empreendimentos,
mediante o apoio à instalação de centros de comércio e de feiras, o
incentivo à introdução de novos produtos e serviços no mercado
interno e externo e o auxílio à articulação de redes de agentes que
promovam o consumo solidário e o comércio justo” (grifo nosso).

Por todo o exposto, concluímos pelo acolhimento das propostas em
análise, por meio da apresentação de emenda ao projeto de lei do
PPAG 2008-2011, criando ação nova no âmbito do Programa 117 -
Política Pública de Trabalho, Emprego e Renda -, da área de
resultado Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva, e de emenda ao
projeto de lei do Orçamento anual, estabelecendo a dotação
orçamentária para essa nova ação.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação das Propostas de

Ação Legislativa nºs 113, 114, 116, 119 e 124/2007 na forma de
emendas ao Projeto de Lei nº 1.615/2007 e ao Projeto de Lei nº
1.616/2007.

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

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº
134/2007

Comissão de Participação Popular
Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 134/2007, do Conselho Estadual
dos Direitos da Criança e do Adolescente - Cedca - e da Frente de
Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, objetiva o
desmembramento da Ação 2.074 - Operacionalização dos Conselhos
Vinculados à Subsecretaria de Direitos Humanos -, com a criação de
uma nova ação para cada um dos conselhos ali citados e, na ação
destinada à operacionalização do Cedca, o estabelecimento de sua
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finalidade como sendo o desenvolvimento de atividades relativas à
organização do conselho, à elaboração de seu plano de comunicação
e, por fim, à elaboração de um diagnóstico sobre a atenção a crianças
e adolescentes no Estado, que venha a embasar a elaboração de
planos de ação relativos à proteção e à promoção dos direitos da
criança e do adolescente, como o enfrentamento do trabalho infantil e
da exploração sexual comercial de crianças e adolescentes e a
promoção da convivência familiar e comunitária.

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 solicita o desmembramento da Ação 2.074 -
Operacionalização dos Conselhos Vinculados à Subsecretaria de
Direitos Humanos -, com a criação de uma nova ação para cada um
dos conselhos ali citados e, na ação destinada à operacionalização do
Cedca, o estabelecimento de sua finalidade como sendo o
desenvolvimento de atividades relativas à organização do conselho, à
elaboração de seu plano de comunicação e, por fim, à elaboração de
um diagnóstico sobre a atenção a crianças e adolescentes no Estado,
que venha a embasar a elaboração de planos de ação relativos à
proteção e à promoção dos direitos da criança e do adolescente,
como o enfrentamento do trabalho infantil e da exploração sexual
comercial de crianças e adolescentes e a promoção da convivência
familiar e comunitária.

O Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente foi
criado pela Lei nº 10.501, de 17/10/91. É um órgão paritário, composto
por representantes da sociedade civil e do Estado, e atua na
formulação da política de atendimento e no controle das ações
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voltadas para a proteção das crianças e dos adolescentes no Estado.
Fundamentalmente, o Cedca é o órgão articulador da rede de
proteção às crianças e aos adolescentes no Estado e, portanto,
constitui referência para os Conselhos Municipais dos Direitos da
Criança e do Adolescente, para os Conselhos Tutelares e demais
organizações do Estado e da sociedade civil que atuam nessa área.
Além disso, e fundamental para nosso argumento, o Cedca é
responsável por definir as diretrizes e as prioridades para o
financiamento de projetos pelo Fundo para a Infância e a
Adolescência - FIA.

Entendemos, então, que em razão dessas atribuições, o Cedca deve
contar com ação específica, diversa daquela destinada à
operacionalização dos demais conselhos vinculados à Subsecretaria
de Direitos Humanos da Secretaria de Estado de Desenvolvimento
Social. No que diz respeito ao detalhamento de suas atividades como
conteúdo da finalidade dessa nova ação, como o proposto
originalmente, entendemos que extrapola os limites do PPAG,
entendido como instrumento de planejamento das ações estatais
como um todo, o que não comporta detalhamentos dessa natureza.
Assim, atividades relativas à organização do conselho e de
operacionalização de seu plano de comunicação devem ser objeto de
deliberação própria, sujeitas a um planejamento para sua execução.
Já no que diz respeito às ações de monitoramento da situação da
proteção às crianças e aos adolescentes no Estado, com vistas ao
planejamento de atividades protetivas, que virão a embasar, inclusive,
a definição dos projetos a serem financiados pelo FIA, entendemos
que, apesar de fundamentais, também ultrapassam o escopo definido
para o planejamento das ações estatais.

Por essas razões, acolhemos a proposta em análise, com a
apresentação de emendas aos projetos de lei do PPAG 2008-2011 e
do orçamento anual, criando ação nova destinada à operacionalização
do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente −

Cedca −, em separado dos demais conselhos vinculados à
Subsecretaria de Direitos Humanos, em razão de suas atribuições
particulares, fundamentalmente no que diz respeito à definição de
diretrizes e prioridades de investimento de recursos do FIA.
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Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação da Proposta de Ação

Legislativa nº 134/2007 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, 27 de novembro de 2007.
André Quintão, Presidente e relator - Carlin Moura - João Leite.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº
152/2007

Comissão de Participação Popular
Relatório

A Proposta de Ação Legislativa n.º 152/2007, de autoria do
Sindágua, solicita a duplicação dos 14 quilômetros da rodovia que liga
Justinópolis a Ribeirão das Neves.

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 solicita a duplicação dos 14 quilômetros da
rodovia que liga Justinópolis a Ribeirão das Neves.

O projeto estruturador da Região Metropolitana de Belo Horizonte
prevê a construção da Linha Verde e a melhoria de várias rodovias,
como a MG-20, a MG-433, a MG-10, além da recuperação da Av.
Cristiano Machado e o contorno do Aeroporto Tancredo Neves, por
meio da MG-424-Confins-MG-10.

Na concepção desse projeto estruturador, com ações voltadas para
a construção e a recuperação das condições das estradas, verifica-se
a preocupação do Governo em dotar a Região Metropolitana de um
corredor de tráfego ágil e seguro, interligando os principais pontos da
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cidade de Belo Horizonte ao mencionado aeroporto, que se encontra
em processo de revitalização, bem como ao centro administrativo de
governo.

Justinópolis tem uma densidade populacional significava. Da mesma
forma o Município de Ribeirão das Neves. De fato, o fluxo de tráfego
na região é intenso e carece de atenção especial do poder público.

Em nossa avaliação, as melhorias decorrentes das obras em
andamento, como a Linha Verde e a duplicação e a recuperação da
citada malha viária no âmbito do projeto estruturador RMBH, em muito
contribuirão para melhorar o tráfego existente entre Justinópolis e
Ribeirão das Neves. Além disso, não podemos afirmar, com base nas
ações contidas no projeto estruturador da RMBH, que a solicitação
contida na ação legislativa em exame está descartada pelo Governo
do Estado.

Assim, justifica-se o encaminhamento de ofício ao Departamento de
Estradas de Rodagem, sugerindo a realização de estudos com vistas
a verificar a viabilidade de atendimento da proposta de ação legislativa
em epígrafe.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pelo acolhimento da Proposta de Ação

Legislativa n.º 152/2007 por meio de requerimento.
Sala das Comissões, 26 de novembro de 2007.
André Quintão, Presidente - João Leite, relator - Carlin Moura.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº
153/2007

Comissão de Participação Popular
Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 153/2007, da Companhia
Candongas e Movimento Teatro de Grupo de Minas Gerais, solicita a
cessão de espaços públicos ociosos para núcleos artísticos e culturais
com caráter de trabalho continuado.

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 2008-2011. Essas sugestões
foram encaminhadas à Comissão de Participação Popular como
propostas de ação legislativa, para apreciação.

A proposta em epígrafe solicita a cessão de espaços públicos
ociosos, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, para grupos
artísticos e culturais com caráter de trabalho continuado, como grupos
de teatro e de dança, famílias de circo, ternos de congado e folias de
reis. Tais espaços deverão ser entregues em condições mínimas de
uso e deverão ser utilizados exclusivamente para o citado fim.

De plano, percebe-se que a proposta em epígrafe trata de matéria
incompatível com PPAG. A cessão de espaços públicos depende
apenas da concordância do poder público, manifestada por meio de
ato administrativo.

Dessa forma, concluímos pelo encaminhamento de ofício às Pastas
de Cultura e de Administração para procederem a estudos com vistas
a atender a proposta da referida Companhia. Com esse objetivo,
apresentamos requerimento anexo a este parecer.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pelo acolhimento da Proposta de Ação

Legislativa nº 153/2007 por meio de requerimento.
Sala das Comissões, 26 de novembro de 2007.
André Quintão, Presidente - João Leite, relator - Carlin Moura.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº
155/2007

Comissão de Participação Popular
Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 155/2007, da Coordenadoria de
Apoio e Assistência à Pessoa Deficiente, solicita a viabilização do
transporte coletivo com frota adaptada para uso de pessoas
portadoras de deficiência física e com mobilidade reduzida,
respeitando-se a gratuidade do passe intermunicipal.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 15/11/2007, vem a proposta
a esta Comissão, para receber parecer, nos termos do disposto no art.
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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 solicita a viabilização do transporte coletivo
na região metropolitana de Belo Horizonte com frota adaptada para
uso de pessoas portadoras de deficiência física e com mobilidade
reduzida, respeitando-se a gratuidade do passe intermunicipal.

As Leis nºs 9.760, de 1989, e 10.820, de 1992, tratam,
respectivamente, de concessão de passe livre aos deficientes físicos e
visuais no transporte coletivo intermunicipal de passageiros do Estado
e da obrigatoriedade de se fazerem adaptações nos coletivos
intermunicipais visando a facilitar o acesso e a permanência de
portadores de deficiência física.

Portanto, concluímos pelo encaminhamento de ofício ao
Departamento de Estradas de Rodagem - DER-MG - solicitando
informações sobre o cumprimento do disposto nas referidas leis.
Nesse sentido, apresentamos requerimento anexo a este parecer.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pelo acolhimento da Proposta de Ação

Legislativa nº 155/2007 por meio de requerimento.
Sala das Comissões, 26 de novembro de 2007.
André Quintão, Presidente - João Leite, relator - Carlin Moura.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº
156/2007

Comissão de Participação Popular
Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 156/2007, da Coordenadoria de
Apoio e Assistência à Pessoa Deficiente, solicita a realização de
incentivos a obras de planejamento urbano que levem em
consideração os aspectos de acessibilidade e do desenho universal.
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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, 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 de 2008 a 2011. As
sugestões foram encaminhadas à Comissão de Participação Popular
como propostas de ação legislativa, para apreciação.

A proposta em epígrafe solicita a realização de incentivos a obras de
planejamento urbano que levem em consideração os aspectos de
acessibilidade e do desenho universal, no contexto do projeto
estruturador da Região Metropolitana de Belo Horizonte - RMBH.

A nosso ver, a matéria deve ser tratada no Plano Diretor de
Desenvolvimento Metropolitano da RMBH, instrumento que se
encontra em fase de elaboração na Secretaria deEstado de
Desenvolvimento Regional e Política Urbana - Sedru. Com efeito, o
referido plano estabelece as diretrizes e os princípios que nortearam a
ação estatal de planejamento metropolitano.

Por essas razões, concluímos pelo encaminhamento de ofício à
referida Pasta, para que se promovam estudos no âmbito do referido
Plano Diretor, com o fito de atender a proposta de ação legislativa em
epígrafe. Para tanto, apresentamos requerimento anexo a este
parecer.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pelo acolhimento da Proposta de Ação

Legislativa nº 156/2007 por meio de requerimento.
Sala das Comissões, 26 de novembro de 2007.
André Quintão, Presidente - João Leite, relator - Carlin Moura.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº
157/2007

Comissão de Participação Popular
Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 157/2007, de autoria da
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Associação dos Servidores do Sistema Estadual de Meio Ambiente -
Assema -, solicita a implantação de trem-bala para o percurso do
Centro de Belo Horizonte até Confins.

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 de 2008 a 2011. As
sugestões foram encaminhadas à Comissão de Participação Popular
como propostas de ação legislativa, para apreciação.

A proposta em epígrafe solicita a implantação de trem-bala para o
percurso do Centro de Belo Horizonte até Confins, tendo em vista o
aumento da exportação e a construção do Centro Administrativo do
Estado na região.

A redução de tempo no trajeto entre Belo Horizonte e o Aeroporto
Internacional  Tancredo  Neves é o objeto da Ação 1.122 - Linha
Verde - do projeto estruturador Região Metropolitana de Belo
Horizonte. Trata-se de uma medida de grande alcance social e
econômico, a qual já se encontra em fase avançada de implantação.

Não há óbice constitucional a que outros meios sejam adotados pelo
poder público para auxiliar no transporte de pessoas e bens, como é o
caso dos trens-bala. Não obstante isso, medida dessa envergadura
carece de exames complexos sobre a viabilidade técnica e financeira.
Assim, sugerimos o encaminhamento de ofício à empresa Transportes
Metropolitano de Belo Horizonte S.A., solicitando a realização de
estudos para a verificar a possibilidade de implementação da referida
proposta de ação legislativa. Nesse sentido, apresentamos
requerimento anexo a este parecer.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pelo acolhimento da Proposta de Ação

Legislativa nº 157/2007 por meio de requerimento.
Sala das Comissões, 26 de novembro de 2007.
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André Quintão, Presidente - João Leite, relator - Carlin Moura.
PARECER SOBRE AS PROPOSTAS DE AÇÃO LEGISLATIVA NºS

159, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181 E 182/2007
Comissão de Participação Popular

Relatório
As Propostas de Ação Legislativa nºs 159, 177, 178, 179, 180, 181 e

182/2007, de autoria do Movimento de Mulheres de Ipatinga,
objetivam, respectivamente, a implantação de uma central de
abastecimento para produtos hortifrutigranjeiros em Ipatinga; a
elaboração do plano de regularização fundiária para os Municípios da
Região Metropolitana do Vale do Aço - RMVA; a implantação dos
órgãos de gestão metropolitana na RMVA; o apoio técnico aos
Municípios da RMVA; a elaboração do plano de governança ambiental
e urbanística da RMVA; a implantação do Sistema Integrado de
Regulação do Uso do Solo - Sirus - na RMVA; a elaboração do Plano
Diretor da RMVA; e as Propostas de Ação Legislativa nºs 174, 175 e
176/2007, de autoria do Comitê de Cidadania e outras, objetivam,
respectivamente, a implantação, na RMVA, dos órgãos de gestão
metropolitana; a criação de um projeto estruturador específico para a
RMVA e o apoio técnico aos Municípios da RMVA.

Publicada 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 de 2008 a 2011. As
sugestões foram encaminhadas à Comissão de Participação Popular
como propostas de ação legislativa, para apreciação.

As propostas em epígrafe objetivam estabelecer um conjunto de
ações voltadas para a Região Metropolitana do Vale do Aço.

No Plano Plurianual de Ação Governamental 2008-2011, o governo
do Estado propõe enfrentar os problemas decorrentes das
conurbações urbanas por meio de duas linhas de ação. A primeira é a
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criação de um projeto estruturador específico para a Região
Metropolitana de Belo Horizonte - RMBH. A segunda é a instituição de
um projeto associado, denominado Governança Metropolitana, no
qual são estabelecidas medidas para o tratamento de questões
urbanísticas e metropolitanas com foco em todo o Estado. Portanto, o
governo adota mais de um modelo de ação estatal para solucionar
problemas originários, fundamentalmente, de um mesmo fenômeno,
qual seja a conurbação urbana.

Legalmente, Minas Gerais possui duas regiões metropolitanas,
ambas reestruturadas, recentemente, por meio das Leis
Complementares nºs 89 e 90, de 2006. Mesmo que a RMBH
apresente um maior número de problemas e dificuldades a serem
corrigidos nas áreas de saneamento básico, trânsito e transporte,
segurança pública, moradia, atendimento à saúde e à educação, meio
ambiente, entre outros, não se justifica o estabelecimento de um
tratamento diferenciado para as duas regiões metropolitanas no
âmbito do PPAG.

Assim, para solucionar a questão que se coloca, sugerimos a
transformação do programa associado Governança Metropolitana em
um projeto estruturador para a RMVA, nos moldes do estabelecido
para a RMBH, com as devidas adequações das ações que se referem
às duas regiões metropolitanas. Para tanto, apresentamos emendas
nas quais atendemos às propostas de ação legislativa em epígrafe.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação das Propostas de

Ação Legislativa nºs 159, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181 e
182/2007 na forma de emendas ao Projeto de Lei nº 1.615/2007 e ao
Projeto de Lei nº 1.616/2007.

Sala das Comissões, 28 de novembro de 2007.
André Quintão, Presidente - Eros Biondini, relator - João Leite -

Carlin Moura.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº

161/2007
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa nº 161/2007, de autoria do Conselho
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Tutelar do Município de Araçuaí, objetiva a realização de calçamento
e construção de rede de esgoto em bairros do 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 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 de
2008 a 2011. As sugestões foram encaminhadas à Comissão de
Participação Popular como propostas de ação legislativa, para
apreciação.

A proposta em epígrafe objetiva a realização de calçamento e a
construção de rede de esgoto nos Bairros Bela Vista de Baixo e
Sagrado Coração de Jesus (Pipoca), no referido Município.

O programa O Estado para os Cidadãos tem por objetivo auxiliar
através de apoio financeiro e da execução de obras públicas, aqueles
municípios mineiros que se encontram em situação de calamidade ou
que necessitem de melhoria e ampliação nas suas infra-estruturas
urbanas, e melhorar a qualidade das vias de acesso dos Municípios
mineiros por meio da construção, da reforma e do fornecimento de
equipamentos de infra-estrutura de sistemas viários e da construção e
melhoramento das estradas. Para a consecução desse objetivo, o
programa dispõe de várias ações, entre as quais a de nº 1.107, Apoio
aos Municípios em Obras de Infra-estrutura, cuja finalidade é apoiar
os Municípios em obras de infra-estrutura, necessárias para o seu
desenvolvimento e crescimento sustentável.

Trata-se de ação oportuna e necessária para promover o
desenvolvimento dos Municípios mineiros, adequando sua capacidade
de prestação de serviços de educação, saúde, saneamento,
transporte, habitação, acesso à internet, inovação tecnológica,
formação profissional e gestão ambiental. De fato, o que se espera é
aumentar o número de Municípios com Índice Mineiro de
Responsabilidade Social - IMRS - maior que 0,7.

Observa-se, no entanto, que a Ação 1.107 não destinou recursos
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para os Municípios da região do Jequitinhonha - Mucuri, mas apenas
para os da região Central.

Assim, para ajustar a Ação à proposta de iniciativa do Conselho
Tutelar de Araçuaí, estamos propondo a alteração de regionalização,
de central para estadual, mantendo os recursos previstos na referida
Ação.

Sugerimos, também, o encaminhamento de ofício à Secretaria de
Estado de Transportes e Obras Públicas - Setop - para atendimento
da proposta de ação legislativa em apreço, no âmbito da Ação 1.107.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação da Proposta de Ação

Legislativa nº 161/2007 na forma de Emenda ao Projeto de Lei nº
1.615/2007 e pela apresentação de requerimento.

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

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº
163/2007

Comissão de Participação Popular
Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 163/2007, de autoria da
Secretaria de Estado de Cultura, solicita o asfaltamento do trecho
entre os Municípios de Minas Novas e Virgem da Lapa, passando
pelos Municípios de Chapada do Norte e Berilo.

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 de 2008 a 2011. As
sugestões foram encaminhadas à Comissão de Participação Popular
como propostas de ação legislativa, para apreciação.

A proposta em epígrafe solicita o asfaltamento do trecho, de cerca
de 60km, da BR 367, entre os Municípios de Minas Novas e Virgem
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da Lapa, passando pelos Municípios de Chapada do Norte e Berilo, no
Vale do Jequitinhonha.

O projeto estruturador Pró-Acesso objetiva propiciar a ligação
pavimentada de todos os Municípios mineiros, por meio das Ações
1.306, que trata da melhoria da acessibilidade de Municípios de
pequeno porte; 1.307, que cuida da melhoria de ligações e acessos
em rodovias do Vale do Rio Doce; 1.308, que dispõe sobre obras de
pavimentação de ligações rodoviárias em convênio com a União.

Como tais ações não especificam nominalmente os Municípios,
justifica-se o encaminhamento de ofício ao Departamento de Estradas
de Rodagem de Minas Gerais - DER-MG - e ao Departamento
Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT -, para atender à
proposta de ação legislativa em exame. Para tanto, apresentamos
requerimento anexo a este parecer.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pelo acolhimento da Proposta de Ação

Legislativa nº 163/2007 por meio de requerimento.
Sala das Comissões, 27 de novembro de 2007.
André Quintão, Presidente - Carlin Moura, relator - João Leite.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº
166/2007

Comissão de Participação Popular
Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 166/2007, de autoria do
Movimento de Mulheres de Ipatinga, solicita a pavimentação da MG-
760 na Região Metropolitana do Vale do Aço e a interligação das
rodovias federais BRs-381 e 262.

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 de 2008 a 2011. As
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sugestões foram encaminhadas à Comissão de Participação Popular
como propostas de ação legislativa, para apreciação.

A proposta em epígrafe solicita a 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 BRs-381 e 262.

O Projeto Estruturador 216 - Programa de Pavimentação de
Rodovias objetiva dotar o Estado de Minas Gerais de infra-estrutura
adequada ao desenvolvimento econômico por meio da pavimentação
das rodovias alimentadoras da rede principal e das rodovias coletoras,
estratégicas para o sistema de transporte de bens e pessoas, com
qualidade. Nesse sentido, prevê diversas ações nas regiões do Vale
do Rio Doce e na Zona da Mata.

Dessa forma, sugerimos o encaminhamento ao Departamento de
Estradas de Rodagem de Minas Gerais - DER-MG - e ao
Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT - de
ofício para a realização de estudos de viabilidade visando ao
atendimento da referida proposta. Para tanto, apresentamos
requerimento anexo a este parecer.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pelo acolhimento da Proposta de Ação

Legislativa nº 166/2007 por meio de requerimento.
Sala das Comissões, 26 de novembro de 2007.
André Quintão, Presidente - João Leite, relator - Carlin Moura.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº
167/2007

Comissão de Participação Popular
Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 167/2007, de autoria do Instituto
de Estudos Pró-Cidadania, solicita a implementação de equipamento
cultural na Serra da Calçada.

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 de 2008 a 2011. As
sugestões foram encaminhadas à Comissão de Participação Popular
como propostas de ação legislativa, para apreciação.

A proposta em epígrafe solicita a previsão, no PPAG, de dotação
orçamentária para implementação de equipamento cultural na Serra
da Calçada, como ecomuseu ou geoparque da Unesco.

A Ação 1.058, integrante do projeto estruturador Qualidade
Ambiental, propicia a criação e a implantação de unidades de
conservação do meio ambiente.

A Serra da Calçada, localizada na Região Metropolitana de Belo
Horizonte, é uma área sensível do ponto de vista ambiental e
necessita de atenção especial do poder público, tanto assim é, que já
se encontra em tramitação nesta Casa projeto de lei transformando a
referida área em parque.

Dessa forma, sugerimos a envio de ofício ao Instituto Estadual de
Florestas - IEF - e à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável - Semad -, solicitando a realização de
estudos técnicos com vistas à criação de unidade de conservação
para preservar a Serra da Calçada, no âmbito dos recursos previstos
na Ação 1.058. Para tanto, apresentamos requerimento anexo a este
parecer.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pelo acolhimento da Proposta de Ação

Legislativa nº 167/2007 por meio de requerimento.
Sala das Comissões, 27 de novembro de 2007.
André Quintão, Presidente - Carlin Moura, relator - João Leite.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº
168/2007

Comissão de Participação Popular
Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 168/2007, de autoria da
Companhia Candongas e Movimento Teatro de Grupo de Minas
Gerais, objetiva a realização de censos e diagnósticos culturais da
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cultura no 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
1.615/2007, que dispõe sobre o Plano Plurianual de Ação
Governamental - PPAG - para o período de 2008 a 2011. As
sugestões foram encaminhadas à Comissão de Participação Popular
como propostas de ação legislativa, para apreciação.

A proposta em epígrafe objetiva a realização de censos e
diagnósticos culturais para mapear e avaliar, continuamente, o
impacto da cultura no Estado.

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 a partir de cidades-
pólos, com a revitalização de espaços culturais públicos preexistentes
e a implantação de novos espaços culturais públicos. Para a
consecução desses objetivos, o programa dispõe de várias ações,
entre elas a Ação 1.331, Implantação de Sistema de Informações
Culturais e Turísticas dos Municípios, cuja finalidade é produzir
informações e indicadores que auxiliem no planejamento, na
implantação e no funcionamento dos circuitos culturais do interior do
Estado.

Trata-se de ação oportuna e necessária para promover a divulgação
cultural e turística dos Municípios de Minas Gerais no País e no
cenário internacional. A realização de censos e diagnósticos culturais
com o propósito de mapear e avaliar o impacto social e econômico da
cultura possibilitará melhor conhecimento da matéria e
conseqüentemente a implementação de políticas oportunas e
adequadas para os setores artístico e cultural do Estado.

Assim, para ajustar a Ação à proposta de iniciativa da Companhia
Candongas e Movimento Teatro de Grupo de Minas Gerais, 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 168/2007 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
169/2007

Comissão de Participação Popular
Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 169/2007, da Coordenadoria de
Apoio e Assistência à Pessoa Deficiente, objetiva a observação dos
princípios e das normas de acessibilidade e do desenho universal no
Circuito Cultural 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 de 2008 a 2011. As
sugestões foram encaminhadas à Comissão de Participação Popular
como propostas de ação legislativa, para apreciação.

A proposta em epígrafe objetiva a observação dos princípios e das
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.

A matéria é pertinente ao PPAG e deve ser tratada no âmbito da
Ação 1.299 - recuperação, restauração e adaptação de edifícios do
Circuito Cultural Praça da Liberdade -, cuja finalidade é recuperar e
restaurar os imóveis que integram o conjunto do referido circuito.

A propósito, registramos que a Ação 1.300 - recuperação,
restauração e adaptação de edifícios do arquivo público mineiro e
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Ciat-Rainha da Sucata -, contempla expressamente a observância às
normas de acessibilidade universal.

Trata-se de medida oportuna e conveniente, razão pela qual será
acolhida por meio da emenda apresentada ao final deste parecer.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação da Proposta de Ação

Legislativa nº 169/2007 por meio de emenda a ser apresentada ao
Projeto de Lei nº 1.615/2007.

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

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº
171/2007

Comissão de Participação Popular
Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 171/2007, de autoria da
Coordenadoria de Apoio e Assistência à Pessoa Deficiente, objetiva o
planejamento e a implantação de acessibilidade física e de
comunicação, treinamento de pessoal, bem como a implantação de
acervo acessível a leitores com deficiência visual.

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 o planejamento e a implantação de
acessibilidade física, remoção de barreiras arquitetônicas e de
comunicação, treinamento de pessoal e formas alternativas de acesso
aos museus e bibliotecas, por pessoas com deficiência visual.
Objetiva também a implantação, em todas as bibliotecas públicas
estaduais, de acervo acessível para leitores com deficiência visual,
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com livros em braile, audiolivros e livros em formato digital.
Trata-se de uma proposição abrangente e que está atendida, de

forma genérica, no âmbito das diversas ações do programa
estruturador Circuitos Culturais de Minas Gerais. Ademais as
Constituições Federal e Estadual, bem como a legislação
infraconstitucional, estabelecem um conjunto de orientações para o
poder público, com o objetivo de promover a adequação de seus
equipamentos para atender às pessoas com deficiência, inclusive
deficiências visuais.

Desta forma, entendemos que a solicitação da Coordenadoria deve
ser acatada por meio de requerimento a ser encaminhado à Secretaria
de Estado de Cultura, responsável pelo referido programa
estruturador, para que promova estudos com vistas a verificar a
possibilidade de implementar as medidas constantes na proposta de
ação legislativa em apreço.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pelo acolhimento da Proposta de Ação

Legislativa n.º 171/2007, 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
172/2007

Comissão de Participação Popular
Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 172/2007, da  União  de  Negros
pela Igualdade - Unegro -, solicita a destinação de recursos para
tombamento do patrimônio cultural de origem negra.

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 n.º
1.615/2007, que dispõe sobre o Plano Plurianual de Ação
Governamental - PPAG - para o período 2008-20011. Essas
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sugestões foram encaminhadas à Comissão de Participação Popular
como propostas de ação legislativa, para apreciação.

A proposta em epígrafe solicita a destinação de recursos para
tombamento do patrimônio cultural material e imaterial de origem
negra no Estado.

O Programa Associado nº 131 - Preservação  do  Patrimônio
Cultural - tem por objetivo garantir à sociedade o exercício do direito à
identidade cultural, promovendo a preservação de bens de natureza
material e imaterial e a efetiva implantação de uma política de
preservação de bens de valor histórico, artístico, cultural e
arquitetônico, representativos da cultura mineira em suas diversas
manifestações, contextos e épocas.

Com esse objetivo, são previstas diversas ações, entre as quais
destacamos a de nº 4.212 - Proteção do Patrimônio Cultural -, cuja
finalidade é proteger acervos de bens culturais do Estado de Minas
Gerais por meios de instrumentos legais e outros mecanismos.

Também no Programa Associado nº 148 - Programa de
Desenvolvimento Turístico do Nordeste - Fase Dois - Prodetur/NE-II -,
o patrimônio histórico-cultural é objeto da Ação nº 1295, que tem por
finalidade elaborar estudos de viabilidade e desenhos técnicos de
engenharia e obras para a preservação e recuperação de prédios e
monumentos históricos tombados ou localizados em áreas e ou
entornos, e promover a identificação, a documentação, a recuperação
e a proteção do patrimônio histórico-cultural, material e imaterial, com
previsão de recursos inclusive para a região central.

Portanto, a proposta de ação legislativa em exame já se encontra
genericamente contemplada no âmbito do PPAG. Dessa forma,
sugerimos o encaminhamento de ofício ao Instituto Estadual do
Patrimônio Histórico e Artístico - Iepha - solicitando o desenvolvimento
de medidas específicas com os recursos previstos no PPAG visando à
proteção e ao cadastro de bens materiais e imateriais de origem afro-
descendente.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pelo acolhimento da Proposta de Ação

Legislativa nº 172/2007 por meio de requerimento a ser encaminhado
ao Iepha.
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Sala das Comissões, 27 de novembro de 2007.
André Quintão, Presidente - Carlin Moura, relator - João Leite.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº
183/2007

Comissão de Participação Popular
Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 183/2007, do Instituto de Estudos
Pró-Cidadania, objetiva a incorporação das propostas priorizadas e
acordadas na Conferência das Cidades.

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 incorporação ao PPAG das
propostas priorizadas e acordadas na Conferência das Cidades, em
especial a que estabelece a obrigatoriedade de capacitação de
gestores eleitos e a que trata de facilitação, incentivo, implementação
e fortalecimento da colaboração entre Municípios.

O Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado - PMDI - 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, transporte, habilitação,
acesso à internet, inovação tecnológica, formação profissional e
gestão ambiental.

Para a consecução desse objetivo, o Governo propõe, no PPAG, a
criação de uma área de resultado denominada Rede de Cidades e
Serviços, composta por vários programas, entre os quais se destaca o
Apoio ao Fortalecimento da Rede de Cidades, de responsabilidade da
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional e Política Urbana,
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cujo objetivo é ampliar e melhorar a gestão dos serviços urbanos das
cidades mineiras, potencializando sua ascensão hierárquica na rede
de cidades.

No referido programa, a Ação 4.467 destina-se a capacitar gestores
públicos municipais, servidores, Conselheiros, assim como outros
atores da sociedade civil. Dessa forma valiamos que a primeira parte
da proposta de ação legislativa em apreço, qual seja a capacitação
dos gestores eleitos, se encontra contemplada no PPAG.

Quanto à segunda parte da proposta, consideramos que é
conveniente e oportuno que haja a interlocução e a colaboração entre
os Municípios mineiros. A otimização de resultados pressupõe,
necessariamente, um arranjo institucional e um planejamento que leve
em consideração as potencialidades regionais e a sinergia entre os
atores envolvidos, bem como, a implementação de ações que
promovam a facilitação e o fortalecimento da colaboração entre os
Municípios.

A Ação 4.416, do mesmo projeto associado, tem por finalidade
fomentar a prestação de serviços aos Municípios por meio das
associações microrregionais, promovendo o ganho de escala.

Assim, para ajustar a Ação à proposta de iniciativa do Instituto de
Estudos Pró-Cidadania, propomos a alteração de sua finalidade.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação da Proposta de Ação

Legislativa nº 183/2007 por meio de emenda a ser apresentada ao
Projeto de Lei nº 1.615/2007.

Sala das Comissões, 27 de novembro de 2007.
André Quintão, Presidente - Carlin Moura, relator - João Leite.
PARECER SOBRE AS PROPOSTAS DE AÇÃO LEGISLATIVA NºS

220, 226 E 244/2007
Comissão de Participação Popular

Relatório
As Propostas de Ação Legislativa nºs 220/2007, de autoria do Circo

de Todo Mundo, 226/2007 e 244/2007, ambas de autoria do Consea-
MG, sugerem a extensão da oferta de alimentação escolar do ensino
médio noturno para o ensino médio diurno.

Publicadas no “Diário do Legislativo” de 15/11/2007, vêm as
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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 e em

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 a oferta de alimentação escolar para o ensino médio noturno,
Ação 4.052, vinculada ao Programa 037 - Promédio, seja ampliada
para beneficiar os alunos do período diurno.

A inclusão de ação no PPAG para oferecimento de alimentação
escolar no ensino médio público é fruto do acolhimento de propostas
apresentadas por diversas entidades em audiências públicas desde
2003, quando da apreciação do PPAG para 2004-2007. Em 2007, a
Ação 2.915 - Alimentação Escolar para o Ensino Médio, vinculada ao
Programa 310 - Universalização e Melhoria do Ensino Médio, teve
98% de sua meta financeira executada, o que demonstrou a
disposição do governo estadual de incluir o projeto na agenda de
políticas direcionadas ao mencionado nível de ensino. A ação consta
novamente do planejamento governamental para 2008-2011, agora
integrada ao Programa Promédio, que tem por objetivo a melhoria da
qualidade e da eficiência do ensino médio.

Verifica-se, dessa forma, que a alimentação escolar para o ensino
médio público se está consolidando como uma política educacional
perene, em razão do reconhecimento de sua importância para a
manutenção do aluno na escola, já que um dos maiores problemas
enfrentados atualmente no setor educacional em todo o País é o alto
percentual de evasão no ensino médio das redes públicas.

Assim, entendemos que a ampliação do alcance da Ação 4.052 para
o ensino médio diurno se fundamenta em uma diretriz necessária: a
universalização do ensino médio, assim como ficou evidenciado na
evolução do ensino fundamental, não pode prescindir de uma
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universalização dos programas suplementares que integram as
garantias constitucionais na área de educação, das quais o programa
de alimentação escolar figura como o mais essencial.

Portanto, propomos o atendimento conjunto das propostas em
estudo por meio de uma emenda que visa à alteração o nome da ação
“Merenda no Ensino Médio Noturno”, para “Alimentação Escolar para
o Ensino Médio”, bem como o atendimento progressivo do total de
alunos matriculados na rede estadual no citado nível de ensino. As
metas físico-financeiras para 2008 foram mantidas, sendo ampliadas a
partir de 2009.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação das Propostas de

Ação Legislativa nºs 220, 226 e 244/2007 na forma de emenda ao
Projeto de Lei nº 1.615/2007.

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

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº
227/2007

Comissão de Participação Popular
Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 227/2007, do Conselho Regional
de Serviço Social - Cress-Minas Gerais -, objetiva criar a ação nova
Acompanhamento Social nas Escolas Públicas, que tem por finalidade
permitir o acompanhamento social das famílias dos alunos
beneficiados e a difusão do programa nas comunidades escolares.

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.
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Um representante do Conselho Regional de Serviço Social de Minas
Gerais apresentou proposta de emenda ao PPAG, na Área de
Resultado Protagonismo Juvenil, pretendendo criar a ação nova
Acompanhamento Social nas Escolas Públicas, que tem por finalidade
permitir o acompanhamento social das famílias dos alunos
beneficiados e a difusão do programa nas comunidades escolares no
Programa Poupança Jovem. Esse programa objetiva estimular o
comportamento pró-ativo dos jovens em áreas de risco, para concluir
o ensino médio.

Já houve casos de ações semelhantes de ajuda aos jovens de áreas
de risco que foram descaracterizadas ou encerradas por influências
oriundas, infelizmente, do seio familiar ou da comunidade escolar. A
proteção desses jovens deve ultrapassar os limites das escolas, de
forma a permitir que a sua atuação pró-ativa seja eficaz. Faz-se
necessário, portanto, um acompanhamento social das famílias dos
beneficiários do programa e da comunidade em que vive.

Encontramos no Programa Estruturador Poupança Jovem a Ação
Monitoramento e Avaliação do Programa por Entidade Externa. Para
uma meta física prevista de três relatórios por ano, o governo está
alocando recursos de R$2.170.000,00 até R$5.010.000,00, em 2011.
Esses valores parecem-nos despropositados, pois, em ação similar,
como a Avaliação da Atuação do Sistema de Defesa Social, a
previsão é de aproximadamente R$1.060.000,00, em 2008, até
aproximadamente R$1.300.000,00, em 2011. Esses recursos serão
utilizados para produzir oito pesquisas por ano sobre o Sistema de
Defesa Social do Estado.

Dessa forma, acreditamos ser viável a proposta em análise, na
forma de emenda que repasse para a ação nova, a partir de 2008,
recursos que julgamos excedentes na Ação 1.049.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pelo acolhimento da Proposta de Ação

Legislativa nº 227/2007, 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, 26 de novembro de 2007.
André Quintão, Presidente - Carlin Moura, relator - João Leite.
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PARECER SOBRE AS PROPOSTAS DE AÇÃO LEGISLATIVA NºS
246, 252 E 260/2007

Comissão de Participação Popular
Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 246/2007, de autoria do Conselho
Regional de Educação Física, objetiva criar a ação nova Centros de
Referência do Esporte. As Propostas de Ação Legislativa nºs 252 e
260/2007, de autoria do PCdoB de Turmalina, objetivam criar a ação
nova Centro Olímpico Vale do Jequitinhonha. Essas propostas
pretendem ser incluídas no 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 podem ser aglutinadas em uma única
proposta que vise à construção de centros esportivos nas
macrorregiões do Estado.

Os centros esportivos a serem criados serão fundamentais para a
consecução dos projetos de formação esportiva, como a Ação 1.215 -
Criação e Consolidação de Pólos de Desenvolvimento do Esporte -,
constante na proposta original do PPAG 2008-2011. Essa ação busca
promover a integração social de estudantes com vocação para o
desporto e paradesporto, aprimorando o seu rendimento, por meio da
criação de oficinas de esporte, além de apoiar e reestruturar as
oficinas já existentes. Sem locais adequados, essa ação não irá
progredir.

Esse é motivo de sermos favoráveis às propostas em comento.
Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação das Propostas de
Ação Legislativa nºs 246, 252 e 260/2007 na forma de emenda ao
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Projeto de Lei nº 1.615/2007.
Sala das Comissões, 27 de novembro de 2007.
André Quintão, Presidente - João Leite, relator - Carlin Moura.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº
250/2007

Comissão de Participação Popular
Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 250/2007, de autoria da
Associação Mineira das Federações Esportivas, objetiva a construção
do Centro Olímpico de Formação Esportiva do Estado de Minas
Gerais.

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 Centro Olímpico de Formação Esportiva tem por finalidade o
ensino e o treinamento de crianças, adolescentes e jovens nas
modalidades olímpicas e para-olímpicas. Essa é uma reivindicação
antiga das entidades e dirigentes esportivos. O governo do Estado
tem a construção desse centro como imprescindível para o
desenvolvimento do desporto em Minas Gerais. Foi com essa
concepção que em 15/12/2003 foi baixado pelo Governador do Estado
o Decreto nº 43.700, que encerrava as atividades de abrigo no Centro
Educacional do Horto, unidade administrativa da Secretaria de Estado
de Desenvolvimento Social e Esportes e criava o Centro de Formação
Desportiva que, conforme dispõe o art. 3º desse Decreto, passaria a
funcionar no imóvel do antigo Centro Educacional.

Diferentemente do que dispõe o Decreto nº 43.700, de 2003, o
governo do Estado, por meio do PPAG 2008-2011, está destinando a
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referida área do Bairro Horto para a criação do Centro da Juventude
de Minas Gerais, Programa Estruturador nº 007, que objetiva criar um
espaço inter-institucional de referência para os jovens, para estimular
a postura pró-ativa destes em relação ao seu futuro.

Não nos cabe, neste momento, discutir a utilização desse imóvel,
pois as duas finalidades são fundamentais para a juventude do
Estado. Cabe, sim, propor uma ação nova no Programa Estruturador
Minas Olímpica, que objetiva educar pelo esporte, promover a cultura
da atividade física e beneficiar o cidadão pela oportunidade de um
estilo de vida mais saudável. Esse objetivo passa, necessariamente,
pela construção do Centro Olímpico de Formação Esportiva, razão
pela qual somos favoráveis ao acolhimento da proposta em análise.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação da Proposta de Ação

Legislativa nº 250/2007 na forma de emendas ao Projeto de Lei nº
1.615/2007 e ao Projeto de Lei nº 1.616/2007.

Sala das Comissões, 28 de novembro de 2007.
André Quintão, Presidente - João Leite, relator - Eros Biondini -

Carlin Moura.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº

256/2007
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa nº 256/2007, da Frente de Defesa

dos Direitos da Criança e do Adolescente da Zona da Mata, objetiva a
implantação, em regime de co-financiamento do Estado e dos
Municípios, de conselhos tutelares na totalidade dos Municípios
mineiros, equipados com estrutura adequada e com equipe técnica
especializada na área jurídico-social.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 15/11/2007, vem a proposta
a esta Comissão para receber parecer, nos termos do 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
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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 implantação, em regime de co-
financiamento do Estado e dos Municípios, de conselhos tutelares na
totalidade dos Municípios mineiros, equipados com estrutura
adequada e com equipe técnica especializada na área jurídico-social.

O Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA -, Lei Federal nº
8.069, de 13/7/90, caracteriza, de forma inovadora na legislação
brasileira, as crianças e os adolescentes como sujeitos de direitos.
Para tanto, o Estatuto prevê uma institucionalidade própria,
estruturada em rede, com a participação de organizações da
sociedade civil e do Estado, com funções distintas, mas
complementares, nas áreas de garantia ao acesso a direitos
universais e inclusivos, e de defesa jurídica, política e social a toda
criança e adolescente que tiver direito ameaçado ou violado.

De acordo com o ECA, o conselho tutelar é órgão permanente e
autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo
cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. Em cada
Município, deverá haver pelo menos um conselho tutelar,
encarregado, entre outras atribuições, de aplicar as medidas de
proteção às crianças e aos adolescentes e as medidas pertinentes
aos pais ou responsáveis, de assessorar o Poder Executivo local na
elaboração da proposta orçamentária referente ao atendimento dos
direitos da criança e do adolescente, de encaminhar ao Ministério
Público notícia de fato que constitua infração administrativa ou penal
contra esses direitos, e, ainda, de encaminhar à autoridade judiciária
os casos de sua competência.

O ECA prevê também a criação de conselhos municipais, estaduais
e nacional dos direitos da criança e do adolescente,
responsabilizando-os pela deliberação e controle da política para esse
segmento em seus respectivos níveis de atuação. Dessa forma, a
função dos conselhos de direito é bastante complexa, por incluir
desde atividades de natureza preventiva e compensatória, ao propor
políticas, até atividades que visam ao controle da implementação e da
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execução dessas mesmas políticas. A criação dos conselhos de
direitos para as três esferas de governo, com participação da
sociedade civil, de forma paritária, em sua composição, é uma das
diretrizes da política de atendimento, conforme o disposto no art. 88,
II, do ECA.

Importa lembrar que em todas as audiências públicas realizadas
para a discussão do PPAG, desde 2003, Conselheiros e ativistas
pelos direitos da criança e do adolescente apresentaram demandas
que não são devidamente atendidas pelo poder público municipal,
como a disponibilização de veículo para o atendimento de denúncias
em áreas de difícil acesso, urbanas e rurais; o fornecimento de
equipamentos de informática que permitam o acesso ao Sistema de
Informação para a Infância e a Adolescência - Sipia -, a manutenção
de equipe técnica de suporte aos Conselheiros, entre outras. Essas
carências, no nosso entendimento, comprometem a gestão da política
dos direitos da criança e do adolescente. A cooperação do Estado
com os conselhos tutelares e os conselhos municipais de direitos da
criança e do adolescente, portanto, mostra-se imprescindível, por
meio de recursos destinados ao Fundo para a Infância e a
Adolescência - FIA.

Em razão da importância dos conselhos tutelares e dos conselhos
de direitos para a promoção e defesa dos direitos da criança e do
adolescente, acolhemos a proposta em pauta, com a apresentação de
emenda, criando ação nova no âmbito do Programa 266 - Gestão da
política da criança e do adolescente -, de apoio a conselhos tutelares
e conselhos municipais de direitos da criança e do adolescente.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação da Proposta de Ação

Legislativa nº 256/2007 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, 28 de novembro de 2007.
André Quintão, Presidente e relator - Eros Biondini - João Leite.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº
280/2007

Comissão de Participação Popular
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Relatório
A Proposta de Ação Legislativa nº 280/2007, de autoria da Prefeitura

Municipal de Itapagipe, tem por objetivo a inclusão da previsão de
construção de unidade integrada de segurança pública no Município
de Frutal, 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.

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. A sugestão em
análise é fruto desse evento e tem por escopo a implantação de
unidade integrada de segurança pública em Frutal.

A segurança pública é área que tem merecido crescente atenção e
redobrados esforços por parte da sociedade e do poder público. A
proposta em estudo, de notória relevância, objetiva enfrentar o
problema na região de Frutal, por meio da implementação, na
localidade, de uma unidade integrada de segurança pública. Trata-se
de medida que deve ser efetivada, ainda que não exatamente por
meio de emenda ao projeto de PPAG que tramita nesta Casa.

Por meio da Ação 1.035 - Modernização logística de unidades
prediais integradas -, que tem como finalidade “implantar unidades
prediais adequadas ao funcionamento integrado dos órgãos de defesa
social, potencializando a atividade operacional, a troca de informações
e o compartilhamento de responsabilidades”, o PPAG assegurará,
potencialmente, o atendimento à proposta em tela. A ação abrange
todas as regiões de planejamento e, tecnicamente, não comporta
especificação como a sugerida.

Apesar de a proposta em estudo não justificar a apresentação de
emenda ao PPAG, verificamos que, em se tratando de sugestão
meritória, esta Casa deve se posicionar sobre a matéria, por meio de
requerimento que reivindique a priorização do Município de Frutal na
execução da Ação 1.035.
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Conclusão
Em face do exposto, concluímos pelo acolhimento da Proposta de

Ação Legislativa nº 280/2007 por meio de requerimento.
Sala das Comissões, 26 de novembro de 2007.
André Quintão, Presidente - João Leite, relator - Carlin Moura.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº
281/2007

Comissão de Participação Popular
Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 281/2007, de autoria da Frente de
Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, do Fórum de
Enfrentamento à Violência, do Fórum de Combate à Erradicação do
Trabalho Infantil, do Fórum Mineiro de Educação Infantil, da Rede de
Medidas Socioeducativas, da Pastoral do Menor e da Promotoria da
Infância e da Juventude de Belo Horizonte, tem por objetivo alterar, no
anexo do Projeto de Lei nº 1.615/2007, que dispõe sobre o Plano
Plurianual de Ação Governamental - PPAG - para o período 2008-
2011, a Ação 4.360 - Atendimento aos adolescentes em conflito com a
lei em medidas com privação de 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
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 proposta em exame tem por escopo alterar a finalidade e as metas
financeira e física da Ação 4.360 - Atendimento aos adolescentes em
conflito com a lei em medidas com privação de liberdade -, prevista no
PPAG no Programa 004 - Atendimento às medidas socioeducativas -,
desdobrando-a 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”. Desagregadas as ações,
separar-se-iam as respectivas metas físicas e financeiras.
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O objetivo da proposta é claro. Trata-se de assegurar que as
medidas de privação de liberdade aplicadas a jovens em conflito com
a lei tenham recursos reservados de forma equilibrada para cada uma
delas. Pretende-se, assim, evitar que determinada modalidade
predomine, sob premissa que considera igualmente importantes os
casos de internação e de semiliberdade.

A proposta é coerente com a política pública de atendimento ao
adolescente e, nos termos propostos, permite um ganho qualitativo
para a ação enfocada. Entendemos, portanto, que se trata de
sugestão que deve ser aprovada, por meio de emenda que preveja
valores para cada uma das ações, as quais deverão, ao longo do
tempo, receber semelhante previsão de despesa.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela aprovação da Proposta de

Ação Legislativa nº 281/2007 na forma de emendas ao Projeto de Lei
nº 1.615/2007 e ao Projeto de Lei nº 1.616/2007.

Sala das Comissões, 28 de novembro de 2007.
André Quintão, Presidente - João Leite, relator - Eros Biondini -

Carlin Moura.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº

283/2007
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa nº 283/2007, de autoria da Rede de

Medidas Socioeducativas, tem por objetivo alterar, no anexo do
Projeto de Lei nº 1.615/2007, que dispõe sobre o Plano Plurianual de
Ação Governamental - PPAG - para o período 2008-2011, a
regionalização da Ação 4.358 - Qualificação profissional, formação e
capacitação de equipes socioeducativas.

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
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1.615/2007.
A proposta em exame tem por escopo alterar a regionalização da

Ação 4.358 - Qualificação profissional, formação e da capacitação de
equipes socioeducativas -, prevista no PPAG no Programa 004 -
Atendimento às medidas socioeducativas -, que tem por finalidade
promover a modernização do sistema socioeducativo por meio da
formação e da capacitação dos servidores, para a melhoria dos
serviços de atendimento a adolescentes em conflito com a lei.

A ação em tela se refere a atividades governamentais que, dada sua
funcionalidade no corpo da política pública de atendimento ao
adolescente e ao jovem, devem atender todas as regiões do Estado.
Tem razão o proponente, na medida em que identifica uma limitação
inadequada na proposta original e propõe sua mudança. É o que esta
Casa deve promover, por meio da competente emenda que
apresentamos ao final deste parecer.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela aprovação da Proposta de

Ação Legislativa nº 283/2007 na forma de emenda ao Projeto de Lei
nº 1.615/2007.

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

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº
284/2007

Comissão de Participação Popular
Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 284/2007, de autoria da Rede de
Medidas Socioeducativas, tem por objetivo alterar, no anexo do
Projeto de Lei nº 1.615/2007, que dispõe sobre o Plano Plurianual de
Ação Governamental - PPAG - para o período 2008-2011, a
regionalização da Ação 4.360 - Atendimento aos adolescentes em
conflito com a lei em medidas com privação de 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
Esta Comissão de Participação Popular realizou, nos dias 6, 7 e
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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 proposta em exame tem por escopo alterar a regionalização da
Ação 4.360 - Atendimento aos adolescentes em conflito com a lei em
medidas com privação de liberdade -, prevista no PPAG no Programa
004 - Atendimento às medidas socioeducativas.

A ação em tela se refere a atividades governamentais que, dada sua
funcionalidade no corpo da política pública de atendimento ao
adolescente e ao jovem, devem atender a todas as regiões do Estado.
Tem razão o proponente, na medida em que identifica uma limitação
inadequada na proposta original e propõe sua mudança. É o que esta
Casa deve promover, por meio da competente emenda que
apresentamos ao final deste parecer.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela aprovação da Proposta de

Ação Legislativa nº 284/2007 na forma de emenda.
Sala das Comissões, 27 de novembro de 2007.
André Quintão, Presidente - João Leite, relator - Carlin Moura.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº
288/2007

Comissão de Participação Popular
Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 288/2007, da Rede de Medidas
Socioeducativas, objetiva estender para o público que reside no
interior do Estado a Ação 4.368  - Implementação do programa de
egressos do sistema socioeducativo.

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
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foram encaminhadas à Comissão de Participação Popular como
propostas de ação legislativa, para apreciação.

A proposta em exame pretende que a Ação 4.368 - Implementação
do programa de egressos do sistema socioeducativo -, do Programa
004 - Atendimento às medidas socioeducativas -, seja estendida para
o interior do Estado, sendo adicionado o correspondente recurso
financeiro.

Observamos que, de fato, a previsão contida na proposta original do
PPAG para 2008-2011 contempla apenas a região Central do Estado,
o que torna adequada sua substituição pela proposta em tela. A
natureza do citado programa indica que outras regiões do Estado
devem também ser atendidas, consoante a demanda existente em
cada uma delas.

Em se tratando de atividade estratégica como o atendimento a
adolescentes e jovens egressos do cumprimento de medidas
socioeducativas, o qual tem em vista o fortalecimento dos vínculos
familiares e comunitários, a inserção na vida escolar e a qualificação
escolar profissional desse público, entendemos que não somente sua
regionalização deve ser alterada como devem ser adicionados
aproximadamente 30% ao valor originalmente previsto, para cada
exercício do quadriênio de planejamento.

O atendimento à despesa adicional no exercício de 2008, que
deverá ser incorporado ao Projeto de Lei nº 1.616/2007, que dispõe
sobre a Lei Orçamentária Anual, ocorrerá mediante dedução de
R$700.000,00 na Ação 1.205 - Construção de unidades
socioeducativas -, cuja execução nos dois últimos exercícios tem
ficado cerca de 25% aquém das previsões constantes da Lei de Meios
e que, além disso, recebeu na previsão para 2008 elevação de
montante que permitirá a operação indicada.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela aprovação da Proposta de

Ação Legislativa nº 288/2007 por meio de emendas a serem
apresentadas 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, 27 de novembro de 2007.
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André Quintão, Presidente - João Leite, relator - Carlin Moura.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº

295/2007
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa nº 295/2007, de autoria de Thiago

Ivahoé de Matos Bartels, integrante da União Estadual dos Estudantes
de Minas Gerais - UEE -, objetiva a criação de programa de educação,
prevenção e contenção ao uso de álcool, tabaco e outras drogas, no
trabalho, na escola e na família.

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 tem por objetivo a criação de programa de
educação, prevenção e contenção ao uso de álcool, tabaco e outras
drogas, no trabalho, na escola e na família.

Verificamos que o que se pretende já está parcialmente atendido por
diversos programas do Plano Plurianual de Ação Governamental.
Podemos citar como exemplo o Programa 160 - Rede Complementar
de Suporte Social de Atenção ao Dependente Químico -, que tem por
objetivo promover, implantar, ampliar, articular e efetivar a melhoria
das diversas ações e serviços de atenção ao usuário de álcool e
outras drogas, desenvolvidos por órgãos governamentais e não
governamentais nas atividades de redução de demanda (prevenção,
tratamento e reinserção social) e redução dos danos sociais e à saúde
nos diversos Municípios do Estado.

Em nosso entendimento, a proposta deve ser acolhida, na forma de
requerimento para encaminhamento de ofício à Secretaria de
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Esportes e da Juventude, solicitando que priorize ações de educação
com vistas à prevenção e à contenção ao uso de drogas no âmbito da
família, da escola e do trabalho.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pelo acolhimento da Proposta de

Ação Legislativa nº 295/2007, por meio de requerimento.
Sala das Comissões, 26 de novembro de 2007.
André Quintão, Presidente - João Leite, relator - Carlin Moura.
PARECER SOBRE AS PROPOSTAS DE AÇÃO LEGISLATIVA Nºs

296, 297, 298 E 307/2007
Comissão de Participação Popular

Relatório
As Propostas de Ação Legislativa nºs 296, 297, 298 e 307/2007, de

autoria de José Joesso Alves Pereira, Marinalva Pereira Lopes,
Edgard Pereira dos Santos, Gilson Ferreira do Amaral e Saulo
Aparecido de Oliveira Pinto, objetivam a instalação das Comarcas de
Araçuaí, Itaobim e Padre Paraíso.

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 26/10/2007, 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
Participação Popular como propostas de ação legislativa, para
apreciação.

As propostas em exame pretendem a instalação das Comarcas de
Araçuaí, Itaobim e Padre Paraíso. Ocorre que essas comarcas já
foram criadas pela Lei Complementar nº 59, de 18/1/2001. Essa
mesma lei traz exigências para a instalação de comarcas, conforme o
disposto em seu art. 5º, II, ”a”, “b” e parágrafo único.

Nosso entendimento é que a prestação jurisdicional deve ser
garantida a todo cidadão, e a instalação dessas comarcas iria facilitar
o acesso da população ao Judiciário. Muitos cidadãos deixam de
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buscar seus direitos por falta de condições financeiras de se
locomover até a comarca mais próxima. Assim, julgamos que a
instalação e a designação dessas comarcas devem ser efetivadas
com a maior brevidade possível.

Tendo em vista o exposto, acolhemos as Propostas de Ação
Legislativa nºs 296, 297, 298 e 307/2007 na forma de requerimento
para encaminhamento de ofício ao Tribunal de Justiça, solicitando
providências para a imediata instalação e designação das Comarcas
de Araçuaí, Itaobim e Padre Paraíso.

Conclusão
Diante do exposto opinamos pelo acolhimento das Propostas de

Ação Legislativa nºs 296, 297, 298 e 307/2007, por meio de
requerimento.

Sala das Comissões, 26 de novembro de 2007.
André Quintão, Presidente - João Leite, relator - Carlin Moura.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº
299/2007

Comissão de Participação Popular
Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 299/2007, de autoria do Fórum de
Enfrentamento à Violência Doméstica, Abuso e Exploração Sexual de
Crianças e Adolescentes do Estado de Minas Gerais, objetiva a
inclusão no PPAG, no Programa 184 - Formação e Capacitação do
Policial Civil -, da seguinte ação: ampliação do efetivo da Polícia Civil,
com a criação de cargos de Psicólogo e de Assistente Social para
atuarem nas delegacias especializadas.

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
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propostas de ação legislativa, para apreciação.
A proposta em análise tem por objetivo a inclusão no PPAG, no

Programa 184 - Formação e Capacitação do Policial Civil -, da
seguinte ação: ampliação do efetivo da Polícia Civil, com a criação de
cargos de Psicólogo e de Assistente Social para atuarem nas
delegacias especializadas.

Ocorre que a criação de cargos é matéria de iniciativa privativa do
Governador do Estado, conforme prevê o art. 66, III, “b”, da
Constituição Estadual.

As estatísticas mostram que a cada 15 segundos uma mulher é
espancada no Brasil, de acordo com o Instituto Patrícia Galvão, de
São Paulo. Com o advento da Lei Federal nº 11.340, sancionada em
7/8/2006, conhecida como Lei Maria da Penha, que criou mecanismos
para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, os órgãos
envolvidos no sistema de Justiça criminal terão de se adequar para o
fiel cumprimento dessa legislação.

Em nosso entendimento, a criação dos cargos pretendida pela
proposta em análise seria de extrema importância para melhorar a
qualidade do atendimento aos cidadãos nas delegacias
especializadas. Assim, acolhemos a proposta na forma de
requerimento para encaminhamento de ofício ao Chefe do Executivo.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pelo acolhimento da Proposta de Ação

Legislativa nº 299/2007, por meio de requerimento.
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
302/2007

Comissão de Participação Popular
Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 302/2007, de autoria do estudante
Tiago Fabiano de Souza, da PUC Minas, integrante do Parlamento
Jovem, objetiva a criação, nas comarcas do Estado, de Juizados
Especiais de Violência contra a Mulher.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 15/11/2007, vem a proposta
a esta Comissão, para receber parecer, nos termos do disposto no art.
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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 tem por objetivo a inclusão no PPAG de
programa que possibilite a criação, nas comarcas do Estado, de
Juizados Especiais de Violência contra a Mulher.

Segundo o Instituto Patrícia Galvão, de São Paulo, estatísticas
mostram que a cada 15 segundos uma mulher é espancada no Brasil.
Com o advento da Lei Federal nº 11.340, sancionada em 7/8/2006,
conhecida como Lei Maria da Penha, que criou mecanismos para
coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, os órgãos
envolvidos no sistema de Justiça criminal terão de se adequar para o
fiel cumprimento dessa legislação.

O Juizado Especial sugerido pela proposta em análise deverá incluir
em sua estrutura representantes da Defensoria Pública, do Ministério
Público, das Polícias Civil e Militar, assistentes sociais e psicólogos,
pois essa interdisciplinaridade é fundamental para um atendimento
eficiente às vítimas desse tipo de violência, que geralmente acontece
em grande escala nos lares e que, por medo, é pouco denunciada.
Assim, nosso entendimento é que a criação desses Juizados seria
uma medida importante no combate à violência doméstica e familiar
contra a mulher,

Portanto, acolhemos a proposta, na forma de requerimento para
encaminhamento de ofício ao Presidente do Tribunal de Justiça,
solicitando a criação dos Juizados Especiais de Violência contra a
Mulher.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pelo acolhimento da Proposta de Ação

Legislativa nº 302/2007, por meio de requerimento.
Sala das Comissões, 26 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

304/2007
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa nº 304/2007, de autoria do Sindicato

dos Oficiais de Registro Civil do Estado de Minas Gerais - Recivil -,
objetiva a implantação do projeto Pai Mineiro é Legal, a ser realizado
pela Corregedoria-Geral de Justiça, o Recivil e a Secretaria de Estado
da Educação, com a finalidade de atender à demanda de
reconhecimentos de paternidade no 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
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 tem por objetivo a inclusão, no PPAG, de
programa para a implantação do projeto Pai Mineiro é Legal, a ser
realizado em parceria entre o Sindicato dos Oficiais de Registro Civil
do Estado de Minas Gerais - Recivil -, a Corregedoria-Geral de Justiça
e a Secretaria de Estado de Educação, com a finalidade de atender à
demanda de reconhecimentos de paternidade no Estado.

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística,
divulgados em 2006 e referentes ao ano anterior, o índice de crianças
não registradas no prazo legal de 90 dias, no Estado de Minas Gerais,
é de 13,2%, correspondente a 42.438 crianças não registradas pelos
pais, as quais oficialmente não existem.

Nosso entendimento é que parcerias do setor público com o setor
privado, visando a atender uma demanda social, são sempre bem-
vindas.
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Iniciativas como a Ação Global, envolvendo instituições públicas e
privadas, profissionais liberais e voluntários, que proporcionam à
população diversos serviços públicos em um mesmo local, além de
cursos e oficinas, lazer e diversão, merecem nossos elogios.

Assim, acolhemos a proposta, na forma de requerimento para
encaminhamento de ofício ao Judiciário e à Secretaria de Estado de
Educação, solicitando que essa parceria seja efetivada.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pelo acolhimento da Proposta de Ação

Legislativa nº 304/2007, por meio de requerimentos.
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
305/2007

Comissão de Participação Popular
Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 305/2007, de autoria da Santa
Casa de Misericórdia de Juiz de Fora, objetiva a criação do serviço
militar para as mulheres.

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 criação do serviço militar para as
mulheres, e foi oferecida pela Santa Casa de Misericórdia de Juiz de
Fora, mas entendemos não ser pertinente ao PPAG.

Ocorre que por disposição da Constituição Federal as mulheres
atualmente são isentas do serviço militar obrigatório, conforme o § 2º
do art. 143, a seguir transcrito:
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“Art. 143 - O serviço militar é obrigatório nos termos da lei.
§ 1º - Às Forças Armadas compete, na forma da lei, atribuir serviço

alternativo aos que, em tempo de paz, após alistados, alegarem
imperativo de consciência, entendendo-se como tal o decorrente de
crença religiosa e de convicção filosófica ou política, para se eximirem
de atividades de caráter essencialmente militar.

§ 2º - As mulheres e os eclesiásticos ficam isentos do serviço militar
obrigatório em tempo de paz, sujeitos, porém, a outros encargos que a
lei lhes atribuir. “.

A mulher pode servir, voluntariamente, como militar de carreira ou
temporária. Para ser militar de carreira, precisam cursar um dos
seguintes estabelecimentos de ensino: a Escola de Administração do
Exército, localizada em Salvador, que matriculou a primeira turma
feminina em 1992, com 49 mulheres; o Instituto Militar de Engenharia,
no Rio de Janeiro, que forma oficiais para o quadro de Engenheiros
Militares; além da Escola de Saúde do Exército, também no Rio de
Janeiro, que forma oficiais médicas, dentistas, farmacêuticas,
veterinárias e enfermeiras para o quadro de saúde do Exército. O
mesmo ocorre tanto na Marinha quanto na Aeronáutica.

Portanto, para que as mulheres possam prestar o serviço militar
obrigatório, seria necessária uma mudança na Constituição Federal,
razão pela qual rejeitamos a proposta.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela rejeição da Proposta de Ação

Legislativa nº 305/2007.
Sala das Comissões, 27 de novembro de 2007.
André Quintão, Presidente - Carlin Moura, relator - João Leite.
PARECER SOBRE AS PROPOSTAS DE AÇÃO LEGISLATIVA NºS

317/2007, 362/2007 E 364/2007
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa nº 317/2007, de autoria das

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
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Infância e Juventude de Belo Horizonte, solicita a desagregação das
ações dos Programas Saúde em Casa e Viva Vida, de forma a
permitir identificar e controlar as alocações para atenção à saúde
mental de crianças e adolescentes e para atenção à saúde do
adolescente. A Proposta de Ação Legislativa nº 362/2007, de autoria
das mesmas entidades supracitadas, solicita a ampliação e a
regionalização da atenção a crianças e adolescentes usuários de
álcool e outras drogas, bem como ações de educação para prevenir o
uso de drogas. A Proposta de Ação Legislativa nº 362/2007, de
autoria do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, solicita a
promoção de ações de saúde mental infanto-juvenil, deficiência
mental e autismo, relativas a tratamento, auxílio e orientação de
crianças e adolescentes que tenham o álcool e drogas como questão
central.

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.

As propostas em análise têm como objetivo assegurar a realização
de ações de saúde mental voltadas para crianças e adolescentes com
transtorno mental, deficiência mental, autismo e usuários de álcool e
outras drogas em todo o Estado.

Diversos diplomas legais regulamentam a atenção em saúde mental,
dentre os quais destacamos: a Lei Federal nº 10.216, de 6/4/2001,
que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de
transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde
mental; a Lei nº 11.802, de 18/1/95, que dispõe sobre a promoção da
saúde e da reintegração social do portador de sofrimento mental,
determina a implantação de ações e serviços de saúde mental
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substitutivos aos hospitais psiquiátricos e a extinção progressiva
destes, regulamenta as internações, especialmente a involuntária, e
dá outras providências; e a Portaria GM nº 336, de 19/2/2002, que
acrescenta novos parâmetros para a área ambulatorial, ampliando a
abrangência dos serviços substitutivos de atenção diária,
estabelecendo portes diferenciados a partir de critérios populacionais
e direcionando novos serviços específicos para a área de álcool e
outras drogas e infância e adolescência.

A Portaria GM nº 336, do Ministério da Saúde, de 19/2/2002,
determina que os Centros de Atenção Psicossocial - Caps - devem
realizar prioritariamente o atendimento de pacientes com transtornos
mentais severos e persistentes em sua área territorial, em regime de
tratamentos intensivo, semi-intensivo e não intensivo. Além dos Caps
I, II e III, existe ainda o Capsi, especializado no atendimento de
crianças e adolescentes, que se constitui em referência para uma
população de 200 mil habitantes e funciona das 8 às 18 ou 21 horas,
atendendo 15 crianças e adolescentes por turno e, no máximo, 25
pacientes por dia. Já o Capsad visa a atender aos pacientes com
transtornos decorrentes do uso e da dependência de substâncias
psicoativas para uma população de até 70 mil habitantes.

A rede de atenção substitutiva em saúde mental vem se
consolidando e aprimorando o atendimento às demandas dos
usuários portadores de transtornos mentais e de suas famílias. Em
nosso Estado, um número crescente de centros de atenção
psicossocial, centros de convivência, residências terapêuticas e outros
meios de atenção alternativos à hospitalização vêm sendo colocados
à disposição da população em diversas regiões; entretanto, parece
haver um vazio assistencial no que se refere às ações voltadas para
as crianças e os adolescentes e para os usuários de álcool e outras
drogas: segundo o Relatório de Gestão da Coordenação Estadual de
Saúde Mental 2003-2006, atualmente há cinco Capsi e cinco Capsad
em funcionamento no Estado. Embora o aumento do número de Caps
dependa da iniciativa dos Municípios, o Estado pode colaborar para a
ampliação e a melhoria da rede de saúde mental, especialmente no
que se refere às crianças e aos adolescentes. Por isso consideramos
fundamental a inclusão de ação específica no PPAG com o objetivo
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de incentivar os Municípios a implementarem seus Caps. A nova ação
propõe, inicialmente, o incentivo para dois Municípios na Macrorregião
Central e para um Município em cada uma das demais macrorregiões
sanitárias do Estado.

Encontramos, dentro do Programa Especial 708 - Atenção à Saúde,
a Ação 4.388 - Fortalecimento da Rede Municipal de Saúde, para a
qual o governo está prevendo R$ 38.000.000,00 em recursos anuais
no período de 2008 a 2011. Como a finalidade dessa ação é
proporcionar condições para os Municípios mineiros executarem
atividades referentes à saúde da população local em consonância
com as diretrizes da Secretaria de Estado de Saúde - SES -,
acreditamos ser viável repassar parte de seus recursos para efetivar a
proposta em análise por meio da nova ação a ser criada, o que
também contribuirá para o fortalecimento da atenção em saúde mental
prestada pelos Municípios.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação das Propostas de

Ação Legislativa nºs 317/2007, 362/2007 e 364/2007 na forma de
emenda 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, 26 de novembro de 2007.
André Quintão, Presidente e relator - Carlin Moura - João Leite.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº
328/2007

Comissão de Participação Popular
Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 328/2007, de autoria da
Sociedade São Vicente de Paulo de Viçosa, solicita o estabelecimento
de convênio entre o Hospital São João Batista, de Viçosa, e o Sistema
Único de Saúde - SUS -, para prestação de atendimento oncológico.

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
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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 proposta em epígrafe solicita o estabelecimento de convênio entre
o Hospital São João Batista, de Viçosa, e o SUS, para prestação de
atendimento oncológico.

O Hospital São João Batista, registrado com o nº 2099438 no
Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde - CNES -, do
Datasus, já é credenciado no Sistema Único de Saúde e está sob a
gestão municipal em Viçosa. Segundo informações do CNES, ele
presta atendimento hospitalar nas seguintes especialidades: cirurgia
geral, ortopedia e traumatologia, clínica geral, pediatria, pneumologia,
UTI adulto, obstetrícia e psiquiatria.

Consideramos oportuna o acolhimento da proposta em comento na
forma de requerimento a ser enviado à Secretaria Municipal de Saúde
de Viçosa, solicitando a realização de estudos sobre a possibilidade
de o referido hospital se credenciar na especialidade de oncologia
para atender pelo SUS.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pelo acolhimento da Proposta de Ação

Legislativa nº 328/2007 na forma de requerimento.
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
332/2007

Comissão de Participação Popular
Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 332/2007, da Associação de
Moradores do Bairro Grama, solicita o aumento das especialidades
médicas atendidas pelo Hospital São João Batista, já que ele é
referência regional.

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, 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 proposta em epígrafe solicita o aumento das especialidades
médicas atendidas pelo Hospital São João Batista, já que ele é
referência regional. O Hospital São João Batista, registrado com o nº
2099438 no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde -
CNES -, do Datasus, já é credenciado no Sistema Único de Saúde e
está sob a gestão municipal em Viçosa. Segundo informações do
CNES, ele presta atendimento hospitalar nas seguintes
especialidades: cirurgia geral, ortopedia-traumatologia, clínica geral,
pediatria, pneumologia, UTI adulto, obstetrícia e psiquiatria.

Consideramos oportuno o acolhimento da proposta em comento na
forma de requerimento a ser enviado à Secretaria Municipal de Saúde
de Viçosa, solicitando a realização de estudos sobre a possibilidade
de o referido hospital se credenciar em outras especialidades, além
das já citadas.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pelo acolhimento da Proposta de Ação

Legislativa nº 332/2007 na forma de requerimento.
Sala das Comissões, 28 de novembro de 2007.
André Quintão, Presidente - Gustavo Valadares, relator - João Leite.
PARECER SOBRE AS PROPOSTAS DE AÇÃO LEGISLATIVA NºS

445 A 447, 465 E 467/2007
Comissão de Participação Popular

Relatório
As Propostas de Ação Legislativa nºs 445/2007, da Escola Família

Agrícola de Virgem da Lapa; 446/2007, do Sindicato dos
Trabalhadores Rurais de Monte Formoso; 447/2007, da Cáritas
Diocesana de Araçuaí; 465 e 467/2007, da Fetaemg, sugerem a oferta
de apoio técnico e financeiro às escolas família agrícola - EFAs - do
Estado, por meio de sua inclusão entre as escolas beneficiadas pelos
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programas governamentais de educação básica.
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, e 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.

As propostas de ação legislativa em análise sugerem, em síntese,
que os programas governamentais voltados para melhoria da rede
física, capacitação profissional, fornecimento de material didático e
incentivo à prática desportiva beneficiem as escolas família agrícola. A
Proposta de Ação Legislativa nº 446/2007 sugere ainda que sejam
destinados recursos para as EFAs do Médio e do Baixo
Jequitinhonha.

A Lei nº 14.614, de 2003, instituiu o Programa de Apoio Financeiro
às Escolas Família Agrícola do Estado. Desde sua regulamentação,
as EFAs têm sido beneficiadas com repasses semestrais de recursos,
na forma de bolsas para os alunos matriculados, conforme os critérios
estabelecidos na legislação. A inclusão de programa próprio, no
planejamento do governo estadual, para atendimento às escolas
família agrícola ocorreu por força do acolhimento de sugestões
colhidas nas audiências públicas que subsidiaram a discussão do
PPAG para 2004-2007, e esse programa foi mantido no Plano
Plurianual para 2008-2011.

Devido à insuficiência de recursos próprios para manutenção desse
importante projeto pedagógico desenvolvido pelas EFAs, diversas
entidades propuseram maior participação do Estado no financiamento
das atividades mantidas pelas citadas escolas, ao que anuímos na
oportunidade da apreciação das sugestões.

De acordo com o Decreto nº 43.978, de 2005, a execução do
Programa de Apoio às Escolas Família Agrícola é feita por meio de
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repasses financeiros para as associações mantenedoras, ou seja, o
governo estadual não executa ele próprio as despesas referentes ao
programa. Assim, com o intuito de manter os critérios de
funcionamento do programa definidos no regulamento, consideramos
pertinente o atendimento das propostas em análise por meio do
incremento dos valores a serem repassados às EFAs, na Ação 4.587
– Atendimento à Escola Família Agrícola, no Programa 232,
detalhando-se a finalidade da ação, conforme as demandas
apresentadas pelos proponentes.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação das Propostas de

Ação Legislativa nºs 445 a 447, 465 e 467/2007 por meio de emendas
a serem apresentadas ao Projeto de Lei nº 1.615/2007 e ao Projeto de
Lei nº 1.616/2007, que dispõe sobre o orçamento do Estado para
2008.

Sala das Comissões, 28 de novembro de 2007.
André Quintão, Presidente e relator - Eros Biondini - João Leite.
PARECER SOBRE AS PROPOSTAS DE AÇÃO LEGISLATIVA NºS

469 E 471/2007
Comissão de Participação Popular

Relatório
As Propostas de Ação Legislativa nºs 469/2007, do Consea-MG, e

471/2007, do Conselho de Alimentação Escolar-MG, sugerem que
seja realizada uma adequação nas cozinhas das escolas estaduais e
que a coordenação das ações do programa de alimentação escolar
sejam exercidas por nutricionistas e técnicos em nutrição e dietética,
visando à promoção da alimentação saudável nas escolas.

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



571

sugestões foram encaminhadas à Comissão de Participação Popular
como propostas de ação legislativa, para apreciação.

A Proposta de Ação Legislativa nº 469 sugere que as cozinhas das
escolas estaduais sejam supridas dos equipamentos necessários ao
seu adequado funcionamento e coordenadas por técnicos em
nutrição. A Proposta de Ação Legislativa nº 471 pretende que sejam
contratados nutricionistas e técnicos de nutrição e dietética para
coordenar e monitorar o programa de alimentação escolar, com a
recomendação de que cada Superintendência Regional de Ensino
possa contar com pelo menos 100 nutricionistas auxiliados por
técnicos. Em razão da semelhança manifesta em seus objetivos, as
duas propostas serão analisadas em conjunto.

No ciclo de debates “Alimentação escolar como estratégia de
segurança alimentar e nutricional”, realizado nesta Casa Legislativa,
nos dias 18 e 19/10/2007, ficou evidenciada a necessidade de se
promoverem diversas melhorias na gestão estadual do programa de
alimentação escolar, tendo sido esse, aliás, o principal fator que
motivou a realização do evento. A necessidade de contratação de
nutricionistas pelo Estado para auxiliar, de forma permanente, no
planejamento, na coordenação e na execução do programa de
alimentação escolar, foi apontada como uma das prioridades pelos
participantes.

Os repasses da União à conta do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE - têm caráter suplementar e são
destinados exclusivamente à aquisição de alimentos, cabendo aos
Estados e Municípios gerir a estrutura de planejamento, coordenação
e execução do Programa, prover as escolas dos utensílios e
equipamentos necessários e criar as condições adequadas ao bom
funcionamento do Programa. Segundo a Resolução nº 32, de 2006,
do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, gestor nacional
do Programa, em seu art. 14, § 6º, “a aquisição dos alimentos para o
PNAE deve obedecer ao cardápio planejado pelo nutricionista
responsável técnico e será realizada, prioritariamente, no Município,
no Estado, no Distrito Federal ou nas regiões de destino, visando à
redução dos custos e ao atendimento das diretrizes do Programa”.

No mesmo diapasão, a Medida Provisória nº 2.178-36, de 24/8/2001,
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que dispõe sobre o repasse de recursos financeiros do PNAE,
determina:

“Art. 6º - Os cardápios do programa de alimentação escolar, sob a
responsabilidade dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
serão elaborados por nutricionistas capacitados, com a participação
do CAE e respeitando os hábitos alimentares de cada localidade, sua
vocação agrícola e preferência por produtos básicos, dando
prioridade, dentre esses, aos semi-elaborados e aos in natura.”.

A Resolução nº 358, de 2005, do Conselho Federal de
Nutricionistas, que dispõe sobre as atribuições do nutricionista no
âmbito do Programa de Alimentação Escolar - PAE -, estabelece os
parâmetros numéricos para responsabilidade técnica por parte dos
nutricionistas e recomenda que o número de alunos beneficiários não
exceda a 1.000 para cada profissional.

Verifica-se que Minas Gerais necessita urgentemente se adequar ao
disposto nas normas federais citadas, uma vez que, conforme
declarado por representantes do governo estadual no ciclo de
debates, há somente sete nutricionistas pertencentes ao quadro
funcional do Estado atualmente.

Por essas razões, consideramos pertinentes as propostas
apresentadas e opinamos pelo seu acatamento na forma de emendas
ao PPAG e ao Orçamento, por meio da criação de uma nova ação no
Programa 234 - Alimentação Escolar, destinada a equipar
adequadamente as cozinhas das escolas e desenvolver ações de
acompanhamento do programa por nutricionistas. Em 2008, as metas
físicas e financeiras ficam restritas ao atendimento de 50 escolas, nas
regiões Norte de Minas e dos Vales do Jequitinhonha e do Mucuri,
como experiências-piloto, prevendo-se a ampliação progressiva das
metas durante a vigência do PPAG. Esta Comissão acata a Proposta
nº 471 também na forma de um requerimento à Secretaria de Estado
de Planejamento e Gestão para contratação de nutricionistas nos
moldes apresentados na proposta.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação das Propostas de

Ação Legislativa nºs 469 e 471/2007 na forma de emendas ao Projeto
de Lei nº 1.615/2007 e ao Projeto de Lei nº 1.616/2007, que
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estabelece o Orçamento do Estado para o exercício de 2008, e na
forma de requerimento.

Sala das Comissões, 28 de novembro de 2007.
André Quintão, Presidente - Gustavo Valadares, relator - João Leite.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº
540/2007

Comissão de Participação Popular
Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 540/2007, do Fórum Estadual Lixo
e Cidadania - Felc -, requer a criação de uma nova ação com a
finalidade: “Realização de pesquisa multidisciplinar visando ao
estabelecimento de uma cartografia socioambiental, econômica e
cultural dos catadores e das possibilidades para a implantação da
coleta seletiva nos Municípios com a participação das associações ou
cooperativas de catadores”.

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 visa à criação de uma nova ação para a realização de
pesquisa multidiciplinar que tenha por objetivo estabelecer uma
cartografia socioambiental e econômica, e analisar as possibilidades
de implantação da coleta seletiva nos Municípios com a participação
das associações ou cooperativas de catadores.

No PPAG 2008-2011 há várias ações, associadas ao Programa
Estruturador 045 -Resíduos Sólidos -, com o objetivo de apoiar os
Municípios na implantação de sistemas de gestão integrada de
resíduos sólidos, que incluem a coleta seletiva e disposição adequada
dos resíduos sólidos urbanos. Os Municípios, por força das
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imposições da legislação ambiental, devem promover, entre outras
medidas, a extinção dos lixões e a criação de aterros sanitários.

A coleta seletiva representa uma importante etapa do processo de
gestão dos resíduos. É preciso, contudo, que se empreguem nos
sistemas de gestão de resíduos os catadores de materiais recicláveis,
propiciando-lhes a participação em programas de capacitação e o
apoio para a organização em associações ou cooperativas. Ao Estado
incumbe favorecer políticas públicas integradas, com sustentabilidade
ambiental e social, de forma que essa categoria de trabalhadores,
quase sempre marginalizada por razões culturais, usufrua os
benefícios socioeconômicos e tenha condições de inserção nos
sistemas municipais de gestão de resíduos sólidos.

Com o intuito de auxiliar a inclusão social da classe dos catadores
de materiais recicláveis, estamos apresentando uma emenda para a
aprovação de uma nova ação legislativa que atenda diretamente suas
reivindicações.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela aprovação da Proposta de Ação

Legislativa nº 540/2007, por meio de emenda.
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
1.771/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Djalma Diniz, o projeto de lei em epígrafe
tem por objetivo dar denominação ao trecho da estrada que liga o
Município de Sericita à BR-262.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 8/11/2007 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, combinado
com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.771/2007 tem por escopo dar a denominação

de Sebastião Gomes dos Reis - Tatão Sampaio - ao trecho da rodovia
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que liga o Município de Sericita à BR-262.
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. Para o Estado membro, a regra básica está
consagrada no § 1° do art. 25, que lhe faculta trat ar 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 nem
do Município, podendo ser objeto de disciplina jurídica por parte do
Estado membro.

No uso dessa prerrogativa, 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 tenha prestado relevantes serviços à comunidade, além da
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.

Conclusão
Em vista do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 1.771/2007.
Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Neider Moreira, relator - Hely

Tarqüínio - Sebastião Costa - Delvito Alves - Gilberto Abramo.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.771/2007
Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

Relatório
De autoria do Deputado Djalma Diniz, o projeto de lei em tela tem

por objetivo dar denominação ao trecho da estrada que liga o
Município de Sericita à BR-262.
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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, “b”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.771/2007 pretende dar a denominação de

Sebastião Gomes dos Reis - Tatão Sampaio - ao trecho da rodovia
que liga o Município de Sericita à BR-262.

A homenagem que se pretende fazer a Sebastião Gomes dos Reis,
mais conhecido como Tatão Sampaio, é oportuna e meritória, uma vez
que ele, por ter-se envolvido na defesa dos ideais de liberdade e no
desenvolvimento social da comunidade, tornou-se pessoa admirada e
querida pelos sericitenses.

O homenageado mudou-se ainda jovem para o Município, quando
ainda se denominava Itaporanga, onde exerceu atividades de
agropecuarista e fez muitos amigos, pois sempre ajudava àqueles que
o procuravam, principalmente às pessoas mais carentes. Foi casado
com Maria Aparecida Cruz, com quem teve quatro filhos, entre os
quais o atual Prefeito de Sericita.

Embora falecido em 1973, com apenas 45 anos de idade, vítima de
um acidente automobilístico, deixou a certeza de ter cumprido com
dignidade sua missão junto à família e aos conterrâneos.

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

1.771/2007 em turno único.
Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2007.
Gustavo Valadares, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.843/2007

Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo
Relatório

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em tela
visa declarar de utilidade pública a Associação Comercial, Industrial,
Agropecuária e de Serviços de Campo Belo, com sede nesse
Município.

Examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e
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Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e
legalidade da matéria, 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 1.843/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Associação Comercial, Industrial, Agropecuária e de Serviços de
Campo Belo, que tem como finalidade precípua defender, perante os
poderes públicos e onde quer que se faça necessário, os direitos, os
interesses e as reivindicações de seus associados.

Promove, também, a perfeita união e a solidariedade entre eles e os
componentes das suas famílias, proporciona-lhes assessoria técnica
em assuntos de natureza econômica e jurídica e realiza simpósios,
conferências, cursos e seminários sobre temas relacionados com a
sua atuação.

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

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

nº 1.843/2007 em turno único.
Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2007.
Vanderlei Miranda, relator.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº

716/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Sargento Rodrigues, o projeto de resolução

em epígrafe, resultante do desarquivamento do Projeto de Resolução
nº 3.536/2006, visa a sustar os efeitos da alínea “b” do § 1º do art. 5º e
do art. 11 do Decreto nº 32.649, de 13/3/91.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 10/4/2007, foi a proposição
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Transporte,
Comunicação e Obras Públicas e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária.

Cabe a esta Comissão, em exame preliminar, apreciar os aspectos
jurídico, constitucional e legal da matéria, consoante dispõe o art. 102,
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III, “a”, do Regimento Interno.
Aos autos do processo legislativo, foram juntados o Ofício nº

21/2007/ALL-SUBSCC, da Secretaria de Estado da Casa Civil, bem
como nota técnica elaborada pela Secretaria de Estado de Transporte
e Obras Públicas, encaminhados a esta Assembléia Legislativa, para
instruir o processo.

Fundamentação
O projeto de resolução em análise pretende sustar os efeitos da

alínea “b” do § 1º do art. 5º e do art. 11 do Decreto nº 32.649, de
13/3/91, que regulamenta a Lei nº 9.760, de 20/4/89, com a redação
dada pela Lei nº 10.419, de 16/1/91, que concede passe livre aos
deficientes físicos, mentais e visuais e às pessoas com idade superior
a 65 anos, no transporte coletivo intermunicipal do Estado.

A referida alínea prevê como requisito para a concessão de
credenciamento de passe livre atestado de que o beneficiário é pobre
no sentido legal, expedido por autoridade competente.

E, ainda, o art. 11 do citado decreto dispõe que o Estado celebrará
convênio com as empresas de transporte coletivo intermunicipal,
estabelecendo as condições para assegurar-lhes a indenização
referente aos custos decorrentes da concessão de passe livre aos
deficientes físicos, de que trata o decreto em questão.

Primeiramente, cumpre-nos esclarecer que a Constituição da
República, em seu art. 49, V, e a Carta mineira, em seu art. 62, XXX,
asseguram ao Poder Legislativo a competência para sustar atos
normativos do Poder Executivo que exorbitem de sua competência
regulamentar ou dos limites de delegação legislativa. A mencionada
competência representa, a um só tempo, desdobramento da função
fiscalizadora do Poder Legislativo e meio para preservação de sua
função legislativa. Afinal, se o Poder Executivo extrapolar sua função
regulamentadora ao editar um decreto, estará ele invadindo a seara
legislativa, ao utilizar o instrumento infralegal para inovar a ordem
jurídica. À luz do art. 84, inciso IV, da Constituição Federal, os
decretos se prestam à fiel execução da lei, não possuindo, consoante
a ordem jurídica brasileira, caráter inovador, salvo na hipótese do
inciso VI do mesmo art. 84, que não se aplica ao caso em tela.

No ensinamento de Alexandre de Moraes, na sua obra “Direito
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Constitucional”, “os regulamentos são normas expedidas
privativamente pelo Presidente da República, cuja finalidade precípua
é facilitar a execução das leis, removendo eventuais obstáculos
práticos que podem surgir em sua aplicação e se exteriorizam por
meio de decreto, sendo, pois, como relembra Marcelo Caetano,
importante fonte do direito administrativo.

Na clássica lição do Ministro Carlos Velloso, ‘os regulamentos são
regras jurídicas gerais, abstratas, impessoais, em desenvolvimento da
lei, referentes à organização e ação do Estado, enquanto poder
público’. Editados pelo Poder Executivo, visam tornar efetivo o
cumprimento da lei, propiciando facilidades para que a lei seja
fielmente executada. É que as leis devem, segundo a melhor técnica,
ser redigidas em termos gerais, não só para abranger a totalidade das
relações que nelas incidem, senão, também, para poderem ser
aplicadas, com flexibilidade correspondente, às mutações de fato das
quais estas mesmas relações resultam. Por isso, as leis não devem
descer a detalhes, mas, conforme acima ficou expresso, conter,
apenas, regras gerais. Os regulamentos, estes sim, é que serão
detalhistas”.

Ainda na lição de Alexandre de Moraes, “o regulamento não poderá
alterar disposição legal, nem tampouco criar obrigações diversas das
previstas na disposição legislativa”.

No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1553/DF,
o Supremo Tribunal Federal decidiu:

“Regulamento - Balizas - Sustação - Executivo “Versus” Legislativo.
Mostra-se constitucional decreto legislativo que implique sustar ato
normativo do Poder Executivo exorbitante do poder regulamentar.”

Na justificação do projeto, alega o autor que a alínea “b” do § 1º do
art. 5º do Decreto nº 32.649 inova a ordem jurídica, invadindo seara
de lei em sentido estrito, uma vez que, se a lei não restringe o rol de
usuários aptos a usufruir do passe livre, não cabe ao decreto fazê-lo.

A Lei nº 9.760, de 1989, com a redação dada pela Lei nº 10.419, de
1991, que foi regulamentada pelo decreto em questão, prevê a
concessão de passe livre no transporte coletivo intermunicipal aos
deficientes físicos, mentais e visuais e às pessoas com idade superior
a 65 anos, não havendo, em seu texto, a exigência de que o



580

beneficiário seja pobre, no sentido legal, para a concessão do
benefício. Vê-se que, neste aspecto, realmente, o decreto inovou,
estabelecendo uma exigência para a concessão de um benefício não
prevista na lei regulamentada.

Quanto ao art. 11 do citado decreto, ao analisarmos seu texto,
observamos que ele gera dupla interpretação, podendo dar margem à
conclusão de que a eficácia da lei está condicionada à indenização a
ser paga pelo Estado às concessionárias de transporte coletivo
intermunicipal. Isso não pode ocorrer, visto que cabe à administração,
em um Estado Democrático de Direito, cumprir a lei,
independentemente de sua aplicação acarretar ou não ônus para a
administração, os seus contratados ou os administrados.

A administração pública deve assegurar a manutenção do equilíbrio
econômico-financeiro inicial do contrato, que, muitas vezes, é afetado
por modificações incidentes sobre o estado de coisas vigentes à
época de sua assinatura. Ocorre que o restabelecimento da equação
econômico-financeira do contrato é realizado em um momento
posterior à eficácia da lei, por meio de seu aditamento, nos termos do
art. 65, § 6º, da Lei de Licitações.

Como se vê, o decreto em tela exorbitou do limite de suas funções.
Ademais, ele não cumpriu a sua função de tornar efetivo o
cumprimento da lei, proporcionando facilidades para que a lei seja
fielmente executada. De outra forma, criou obstáculo para a eficácia
plena da lei. Afinal, a lei não exige, para a concessão do benefício, a
comprovação de pobreza do usuário. Também não condiciona a
eficácia da lei ao pagamento de indenização, pelo Estado, à
concessionárias de transporte coletivo intermunicipal.

Finalmente, faz-se necessário tecer considerações sobre a Apelação
Civil nº 1.0000.00.162855-1/000(1), mencionada na nota técnica
elaborada pela Secretaria de Estado de Esportes e Obras Públicas,
juntada aos autos do processo legislativo. Conforme se depreende da
decisão, cujo teor é anexado a este parecer, a Justiça mineira
entendeu que:

“Gratuidade aos maiores de 65 anos e deficientes físicos nos
transportes coletivos. Direito concedido pela CF apenas em relação à
área urbana, não à metropolitana. Impossibilidade de implementar
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despesas públicas sem a necessária previsão orçamentária. É defeso
ao Poder Judiciário adentrar o mérito discricionário do Poder
Executivo.”

Vê-se que a decisão do referido Tribunal não tratou das matérias
previstas nos dispositivos do decreto cujos efeitos o projeto de
resolução em exame pretende sustar. Não, há, pois, ofensa à coisa
julgada.

Conclusão
Tendo em vista o exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Resolução nº 716/2007.
Sala das Comissões, 27 de novembro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Ademir

Lucas - Delvito Alves - Célio Moreira - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.105/2007

Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais
Relatório

De autoria do Deputado Carlos Pimenta, o projeto de lei em
epígrafe, resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº
1.968/2004, cria o Programa Mineiro Solidário de Incentivo à
Produção e Consumo de Biodiesel - Soldiesel - e dá outras
providências.

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do
Substitutivo nº 1, que apresentou.

A proposição vem, agora, a esta Comissão para receber parecer
quanto ao mérito, nos termos do art. 102, VIII, combinado com o art.
188, do Regimento Interno.

Fundamentação
Inicialmente, é importante ressaltar que a proposição em foco foi

discutida por esta Casa na legislatura anterior quando, na ocasião, foi
anexada ao Projeto de Lei nº 1.408/2004, o qual foi convertido na Lei
nº 15.976, de 2006, que institui a Política Estadual de Apoio à
Produção e à Utilização do Biodiesel e de Óleos Vegetais.

A Comissão de Constituição e Justiça - CCJ -, em seu exame prévio
da matéria, concluiu que apenas o art. 3º da proposição inova a ordem
jurídica sem contrariar dispositivos constitucionais. Esse artigo visa a
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estabelecer mais um parâmetro para a aplicação da Lei nº 13.803, de
2000 (também conhecida como Lei Robin Hood), a qual define os
critérios para a distribuição da parcela do ICMS pertencente aos
Municípios.

No projeto original, o somatório das áreas destinadas ao plantio de
oleaginosas para a fabricação de biodiesel deverão ser classificadas
como “Área de Proteção Ambiental ll” para o cálculo do ICMS a ser
repassado aos Municípios. No entendimento da CCJ, essa
classificação é inadequada, pois essas áreas não se enquadram nas
categorias de unidades de conservação da natureza previstas nas
legislações federal e estadual. Com o intuito de corrigir essas
questões, a CCJ apresentou o Substitutivo nº 1, que altera a Lei Robin
Hood e propõe que áreas cultivadas com oleaginosas para fabricação
de biodiesel sejam incluídas no critério “produção de alimentos” para
repasse do ICMS devido aos Municípios.

Ao analisarmos as questões mencionadas, somos levados a
concordar com a CCJ, pois também entendemos que a matéria
disposta no projeto em tela já se encontra disciplinada na citada Lei nº
15.976, de 2006. A nosso ver, o Substitutivo nº 1 é oportuno, pois
exclui os dispositivos inócuos e dá melhor ordenamento ao comando
do art. 3º da proposta original. Em relação ao objetivo desse artigo -
incluir na Lei Robin Hood áreas de plantio de oleaginosas para a
fabricação de biodiesel - depreende-se que a preocupação do autor é
evitar que Municípios com vocação para essas culturas tenham perda
de receitas decorrente da aplicação dessa lei.

Realmente, por causa das políticas nacional e estadual de estímulo
à produção de biodiesel, áreas atualmente destinadas ao cultivo de
alimentos, em Municípios diversos, poderão ceder lugar a plantios de
oleaginosas para a fabricação desse combustível. Como
conseqüência, esses Municípios terão perda de receita decorrente da
aplicação do critério “produção de alimentos” previsto no inciso VI do
art. 1º, da Lei Robin Hood. Neste caso, estaremos diante de um grave
contra-senso: justamente aqueles Municípios que se empenharem na
produção de oleaginosas - matéria-prima essencial para o
desenvolvimento do programa nacional de biodiesel - serão
penalizados.
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No decorrer de nossos estudos sobre a matéria em questão,
recebemos valiosas contribuições de técnicos da Emater e da Feam,
que nos indicam ser oportuno promover outras alterações pontuais na
Lei Robin Hood, de forma a incorporar novas diretrizes para o repasse
de ICMS aos Municípios sob os critérios “produção de alimentos” e
“meio ambiente”.

As novas medidas que propomos para o critério “produção de
alimentos” buscam estimular o envolvimento das administrações
municipais em ações específicas de apoio a pequenos produtores
rurais. Entre essas ações citamos a extensão rural, a mecanização, o
fornecimento de sementes, mudas e fertilizantes e a manutenção de
estruturas para o beneficiamento, a embalagem, o transporte e a
comercialização de produtos agrícolas. Além disso, propomos também
o aumento do ICMS a ser repassado pelo critério produção de
alimentos de 1% para 2%.

Essas medidas merecem o nosso apoio, pois muitos Municípios
mineiros são essencialmente agrícolas, com elevada proporção de
pequenos produtores rurais, e têm baixa participação no repasse do
ICMS arrecadado pelo Estado. Dados apresentados na publicação
Minas Gerais no Século XXI, volume IV, editada em 2002 pelo Banco
de Desenvolvimento de Minas Gerais, mostram que o setor
agropecuário é o principal formador do PIB em 18,6% dos Municípios
mineiros e o segundo em importância para o PIB de 54,3% de
Municípios. Ou seja, 72,9% dos Municípios mineiros têm suas
economias fortemente atreladas ao setor agropecuário.

Já no critério “meio ambiente”, propomos duas medidas: acrescentar
a coleta seletiva de resíduos sólidos como mais um parâmetro para a
distribuição de ICMS aos Municípios e elevar de 1% para 1,5% o
ICMS a ser repassado por esse critério.

Portanto, com o intuito de acatar e ampliar as disposições contidas
no Substitutivo nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça, o qual
altera a Lei Robin Hood, estamos apresentando o Substitutivo nº 2 ao
final deste parecer.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação, no 1º turno, do

Projeto de Lei nº 1.105/2007 na forma do Substitutivo nº 2, a seguir
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apresentado.
SUBSTITUTIVO Nº 2

Altera a Lei nº 13.803, de 27 de dezembro de 2000.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Os incisos VI e VIII e o § 2º do art. 1º da Lei nº 13.803, de

27 de dezembro de 2000, passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º - (...)
VI - produção de alimentos e de oleaginosas para fabricação de

biodiesel: os valores decorrentes da aplicação dos percentuais à
frente de cada item serão distribuídos aos Municípios segundo os
seguintes critérios:

a) parcela de 25% (vinte e cinco por cento) do total será distribuída
de acordo com a relação percentual entre a área cultivada do
Município e a área cultivada do Estado, referentes à média dos dois
últimos anos;

b) parcela de 25% (vinte e cinco por cento) do total será distribuída
de acordo com a relação percentual entre o número de pequenos
produtores rurais do Município e o número de pequenos produtores
rurais do Estado;

c) parcela de 16% (dezesseis por cento) do total será distribuída
entre os Municípios onde exista programa de extensão rural, que
atenda especialmente aos pequenos produtores rurais, de acordo com
a relação percentual entre o número de pequenos produtores rurais
atendidos e o número total de pequenos produtores rurais existentes
no Município;

d) parcela de 6% (seis por cento) do total será distribuída entre os
Municípios onde exista Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural
Sustentável e Plano Municipal de Desenvolvimento Rural em
execução, respeitada a mesma relação percentual estabelecida na
alínea “b” deste inciso;

e) parcela de 16% (dezesseis por cento) do total será distribuída
entre os Municípios onde existam programas de apoio à produção de
pequenos produtores, de acordo com a relação percentual entre o
número de pequenos produtores rurais atendidos e o número total de
pequenos produtores rurais existentes no Município, sendo 6% (seis
por cento) para mecanização, 4% (quatro por cento ) para sementes e
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mudas, 4% (quatro por cento) para calcário e fertilizantes e 2% (dois
por cento) para pequenos animais;

f) parcela de 12% (doze por cento) do total será distribuída entre os
Municípios onde existam programas de apoio à comercialização da
produção de pequenos produtores, sendo 4% (quatro por cento ) para
manutenção de estruturas físicas para a comercialização de produtos
“in natura” e processados, 4% (quatro por cento ) para manutenção de
equipamentos de beneficiamento, transformação, classificação e
embalagem, 2% (dois por cento) para disponibilização de transporte
para a comercialização de produtos e 2% (dois por cento) para
compra de produtos de pequenos produtores para utilização em
escolas, creches, hospitais, asilos e outras instituições públicas;

(...)
VIII - meio ambiente: observados os seguintes critérios:
a) parcela de, no máximo, 1/3 (um terço) do total será distribuída aos

Municípios cujos sistemas de tratamento ou disposição final de lixo ou
de esgoto sanitário, com operação licenciada pelo órgão ambiental
estadual, atendam, no mínimo, a, respectivamente, 70% (setenta por
cento) e 50% (cinqüenta por cento) da população, sendo que o valor
máximo a ser atribuído a cada Município não excederá o seu
investimento, estimado com base na população atendida e no custo
médio "per capita" dos sistemas de aterro sanitário, usina de
compostagem de lixo e estação de tratamento de esgotos sanitários,
fixado pelo Conselho Estadual de Política Ambiental - Copam -;

b) parcela de, no máximo, 1/3 (um terço) do total será distribuída aos
Municípios que implantarem sistema de coleta seletiva de resíduos
sólidos, preferencialmente com a participação de associações de
catadores de materiais recicláveis, sendo a remuneração de cada
Município calculada em função da quantidade de materiais recicláveis
segregados, conforme dispuser o regulamento;

c) o restante dos recursos será distribuído com base no Índice de
Conservação do Município, calculado de acordo com o Anexo IV desta
lei, considerando-se as unidades de conservação estaduais, federais
e particulares, bem como as unidades municipais que venham a ser
cadastradas, observados os parâmetros e os procedimentos definidos
pelo órgão ambiental estadual;



586

d) a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável fará publicar, até o último dia do trimestre civil, os dados
apurados relativos ao trimestre imediatamente anterior, com a relação
de Municípios habilitados segundo os itens 1,2 e 3 desta alínea, para
fins de distribuição dos recursos no trimestre subseqüente;

(...)
§ 2º - Os dados referentes ao inciso VI deste artigo, relativos à

produção de alimentos e de oleagionosas para fabricação de
biodiesel, serão fornecidos pela Secretaria de Estado de Agricultura,
Pecuária e Abastecimento, que fará publicar, a cada trimestre civil, no
órgão oficial dos Poderes do Estado, as informações pertinentes às
alíneas enumeradas no mencionado inciso, para fins de distribuição
no trimestre subseqüente.”.

Art. 2º - O quadro “Critérios de Distribuição” do Anexo I da Lei nº
13.803, de 27 de dezembro de 2000, passa a vigorar com a seguinte
redação:

* -  A tabela referente ao “Anexo I (a que se refere o art. 1º da Lei nº
13.803, de 27 de dezembro de 2000) foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 5.12.2007.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 28 de novembro de 2007.
Sávio Souza Cruz, Presidente - Almir Paraca, relator - Wander

Borges - Fábio Avelar - Inácio Franco.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.801/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o 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”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 10/11/2007, a proposição foi
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, do Trabalho, da
Previdência e da Ação Social e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária para receber parecer, nos termos do art. 188 do
Regimento Interno.

Cabe a esta Comissão, preliminarmente, apreciar os aspectos
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jurídico, constitucional e legal da matéria, consoante dispõe o art. 102,
III, “a”, do mencionado regimento.

Fundamentação
Em primeiro lugar, cabe ressaltar que duas proposições de conteúdo

idêntico tramitaram nesta Casa na legislatura passada e na atual, a
saber, os Projetos de Lei nºs 2.128/2005 e 494/2007, ambos de
autoria do Deputado Leonardo Moreira. Ao apreciar o Projeto de Lei nº
494/2007, esta Comissão aprovou o parecer pela antijuridicidade,
inconstitucionalidade e ilegalidade da matéria na reunião realizada no
dia 24/4/2007, o qual foi publicado no “Diário do Legislativo” de
28/4/2007.

O Projeto de Lei nº 1.801/2007 reproduz, literalmente, os mesmos
dispositivos das proposições anteriores, não trazendo elementos
inovadores que possam modificar o entendimento desta Comissão
sobre a matéria. Ora, se a essência do projeto permanece inalterável,
o vício de inconstitucionalidade remanesce, razão pela qual somos
levados a reproduzir a mesma linha de argumentação utilizada
anteriormente:

“A par de propor a vedação prévia da cobrança de taxa para
cadastramento de ‘curriculum vitae’, o projeto enumera penalidades a
serem aplicadas à empresa agenciadora de mão-de-obra que
desrespeitar o disposto na futura lei: advertência, na primeira
ocorrência; multa, no valor de R$1.000,00, na segunda ocorrência;
multa equivalente ao dobro da anterior, nas ocorrências
subseqüentes, e suspensão das atividades pelo prazo máximo de
trinta dias; e cassação do alvará de funcionamento. Ademais, o
projeto estabelece que as empresas agenciadoras de emprego terão o
prazo de trinta dias para se adequarem ao disposto na lei, o qual
deverá ser contado a partir da data de sua regulamentação.

Apesar da preocupação do parlamentar com a situação dos
desempregados, a qual se manifesta mediante a proposta de vedação
da cobrança de preços para cadastramento de ‘curriculum vitae’ nas
agências de emprego, o projeto contém vício jurídico insanável, por
contrariar princípio elementar da atividade econômica.

Ora, a Constituição da República, no ‘caput’ do art. 170, prescreve
que a livre iniciativa e a valorização do trabalho humano são
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fundamentos da ordem econômica, que deverá observar os princípios
da propriedade privada, da livre concorrência e da busca do pleno
emprego, entre outros enumerados nos incisos do citado preceito
constitucional. Além disso, é assegurado a todos o livre exercício de
qualquer atividade econômica, independentemente de autorização do
poder público, salvo nos casos especificados pelo legislador,
conforme determina o parágrafo único do art. 170 da Carta Magna.

Vê-se, portanto, que o ordenamento constitucional vigente realça a
importância da livre iniciativa como uma diretriz norteadora da
atividade empresarial, que tem no lucro o objetivo básico das
empresas particulares que integram o chamado segundo setor. No
campo da atividade econômica, que é peculiar à iniciativa privada,
prevalece a liberdade de ação e a não-ingerência do Estado no
desenvolvimento de ações dessa natureza, salvo em situações
excepcionais que justifiquem intervenções estatais fundadas na
própria Constituição. Se se tratar de empresa privada instituída com
base na livre iniciativa de que trata o texto magno, eventual proibição
legal de cobrança pelos serviços prestados configuraria uma
intervenção ilícita na ordem econômica, uma vez que o Estado
legislador estaria dificultando ou, até mesmo, impedindo a obtenção
de lucro pelas empresas que atuam no mercado. Disposição desse
jaez é totalmente incompatível com o mencionado postulado da Lei
Maior, o qual constitui verdadeira restrição ao poder público em
benefício da liberdade que deve ser assegurada às organizações
particulares exploradoras de atividade econômica. No regime
capitalista, como é o caso do Estado brasileiro, não se pode esquecer
que o lucro é a finalidade por excelência de todas as instituições que
operam no mercado, a menos que se trate de organizações não
governamentais, que são entidades do chamado terceiro setor,
desprovidas de objetivos econômicos e executoras de atividades de
relevância pública.

Há que ser feita, ainda, outra observação: a proposição em
referência empregou o termo ‘taxa’ de maneira imprópria, pois esta é
uma modalidade de tributo que tem por fundamento o exercício do
poder de polícia ou a prestação de serviços públicos específicos e
divisíveis, conforme determina o art. 145, II, da Constituição Federal.
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Destarte, apenas as pessoas jurídicas de capacidade política (União,
Estados, Distrito Federal e Municípios) desfrutam de competência
constitucional para instituir taxas, embora a cobrança possa ser
delegada a outras pessoas jurídicas. Entretanto, de acordo com os
termos do projeto, os destinatários do comando normativo são as
empresas particulares que atuam como agências de emprego, e não o
Estado propriamente dito, que é a entidade política competente para
criar e arrecadar taxas. Como se trata de um equívoco de ordem
técnica, o vício poderia ser facilmente corrigido por meio de emenda
ou substitutivo, se fosse o único problema do projeto. O vício principal
que o macula, como foi mencionado, diz respeito à violação do
princípio constitucional da livre iniciativa, postulado que constitui
parâmetro para o exercício de atividade empresarial”.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 1.801/2007.
Sala das Comissões, 28 de novembro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator -

Sargento Rodrigues - Neider Moreira - Hely Tarqüínio - Delvito Alves.



590

BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 6 DE DEZEMBRO DE 2007

ATAS
ATA DA 117ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 4/12/2007
Presidência dos Deputados Doutor Viana e Wander Borges

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase
(Expediente): Ata; discurso do Deputado Weliton Prado; aprovação -
Correspondência: Mensagens nºs 136, 137, 138, 139 e 140/2007
(encaminhando os Projetos de Lei nºs 1.876, 1.877, 1.878 e
1.879/2007 e Processos de legitimação de terras devolutas,
respectivamente), do Governador do Estado - Ofícios e telegrama - 2ª
Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Proposta
de Emenda à Constituição nº 38/2007 - Projetos de Lei nºs 1.880 a
1.886/2007 - Projeto de Resolução nº 1.887/2007 - Requerimentos nºs
1.584 a 1.611/2007 - Requerimentos das Comissões de Transporte e
de Direitos Humanos e dos Deputados Carlin Moura, Vanderlei
Jangrossi, Deiró Marra e Leonardo Moreira (5) - Comunicações:
Comunicações das Comissões de Participação Popular (2), de
Segurança Pública, de Turismo, de Direitos Humanos, de Assuntos
Municipais e do Trabalho e do Deputado Mauri Torres - Oradores
Inscritos: Discursos dos Deputados André Quintão, Carlos Pimenta,
Weliton Prado e Carlin Moura - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase:
Abertura de Inscrições - Comunicação da Presidência - Leitura de
Comunicações - Despacho de Requerimentos: Requerimentos dos
Deputados Deiró Marra e Leonardo Moreira (5); deferimento - Votação
de Requerimentos: Requerimentos da Comissão de Direitos Humanos
e dos Deputados Carlin Moura e Vanderlei Jangrossi; aprovação -
Requerimento da Deputada Elisa Costa; deferimento; discurso da
Deputada Elisa Costa - Requerimento do Deputado Domingos Sávio;
deferimento; discurso do Deputado Domingos Sávio - Requerimento
do Deputado Paulo Guedes; deferimento; discurso do Deputado Paulo
Guedes - Requerimento do Deputado Adalclever Lopes; deferimento;
discurso do Deputado Getúlio Neiva - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados e as Deputadas:
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Alberto Pinto Coelho - Doutor Viana - José Henrique - Roberto
Carvalho - Dinis Pinheiro - Tiago Ulisses - Ademir Lucas - Agostinho
Patrús Filho - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos
Arantes - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Bráulio Braz - Carlin Moura
- Carlos Pimenta - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Délio Malheiros
- Delvito Alves - Dimas Fabiano - Djalma Diniz - Domingos Sávio -
Doutor Rinaldo - Elisa Costa - Elmiro Nascimento - Eros Biondini -
Fábio Avelar - Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gláucia
Brandão - 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 - Ruy Muniz - Sargento Rodrigues -
Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Vanderlei
Jangrossi - Vanderlei Miranda - Wander Borges - Weliton Prado - Zé
Maia - Zezé Perrella.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 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 André Quintão, 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 - Eu me inscrevi justamente para discutir

a ata, e é regimental, independentemente do fato de V. Exa. proceder
ou não à alteração dela. Todos os Deputados têm o direito de solicitar
a discussão da ata pelo tempo regimental, nesta fase da reunião.

O Deputado leu a ata e mencionou a reunião especial ocorrida na
noite de ontem, citando, até, o nome de um dos componentes da
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Mesa, o Reitor da Unimontes, que estava presente.
Lembramo-nos de uma luta antiga, uma luta de vários Deputados,

entre eles a Deputada Elisa Costa, Líder da bancada, pela
apresentação de uma proposição para isentar do ICMS as nossas
universidades. O Sr. Presidente - Deputado, esse assunto não está na
ata.

O Deputado Weliton Prado - Está dentro do contexto da ata.
O Sr. Presidente - Não, senhor. Não vamos permitir que V. Exa. se

desvie da matéria em debate.
O Deputado Weliton Prado - Foi citada a presença do Reitor da

Unimontes, por isso tenho o direito de falar sobre isso.
O Sr. Presidente - A presença do Reitor não tem nada a ver com o

ICMS.
O Deputado Weliton Prado - Tenho o prazo regimental para discutir

a ata. V. Exa. poderá interromper-me logo após o término do meu
prazo.

O Sr. Presidente - A Presidência tem autonomia regimental até para
retirar-lhe a palavra, se V. Exa. não cumprir o Regimento.

O Deputado Weliton Prado - V. Exa. é democrático e não cometerá
essa indelicadeza.

O Sr. Presidente - Claro, mas, então, respeite, e discuta somente a
ata.

O Deputado Weliton Prado - Esta é uma Casa democrática.
O Sr. Presidente - Em discussão, a ata.
O Deputado Weliton Prado - Não podemos conviver com

autoritarismo de se cortar a palavra de Deputado. Solicito à
Consultoria que me entregue uma cópia da ata para que eu possa me
aprofundar na questão. Sei que, pelo Regimento, a ata deve ser
suscinta, mas, além do número do projeto, deve constar sua ementa.
Por exemplo, o Projeto de Lei nº 1.807/2007, do Fundomaq, cuja
ementa é o projeto Marcas para o Desenvolvimento. Solicitamos que
conste a ementa do projeto para que se dê publicidade - princípio que
está nas Constituições Federal e Estadual - e para que os que estão
acompanhando a transmissão da TV Assembléia ao vivo saibam o
que estamos discutindo e fiscalizem a atuação de cada parlamentar.

Portanto, não abro mão, de jeito nenhum, das minhas prerrogativas.
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É importante ser feita a leitura suscinta da ata, e até vou cronometrar
nas próximas reuniões para provar que não altera em nada o prazo
regimental que temos para fazer sua leitura.

Reitero, mais uma vez, nossa solicitação para que se dê maior
publicidade e informação, para que todas as pessoas possam
acompanhar os trabalhos, projetos e requerimentos e o significado de
cada um, de forma suscinta e rápida. Isso é essencial e muito
importante para que possamos dar o prosseguimento mais
democrático aos trabalhos da Assembléia Legislativa de Minas Gerais.
Sei que V. Exa. está imbuído desse princípio. Por outras vezes já fiz
essa denúncia, porque, quando faço discussão da ata, sou
constantemente interrompido para me ater àquele ponto ou ao projeto,
mas o conjunto dos Deputados desta Casa não é tratado da mesma
maneira. Portanto, solicito, mais uma vez, que seja respeitado o
princípio da isonomia, que seja dado tratamento igual a todos os
Deputados, até nas questões de ordem. E que, nas próximas leituras
das atas, conste a ementa do projeto, e não apenas o seu número. Do
contrário, as pessoas não saberão do que ele trata. Essas as minhas
considerações. Obrigado.

O Sr. Presidente - Os projetos são todos publicados na íntegra no
“Diário do Legislativo” e também se encontram à disposição na
internet. Não havendo retificação a ser feita na ata, dou-a por
aprovada.

Correspondência
- O Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 1º-Secretário “ad hoc”, lê a

seguinte correspondência:
MENSAGEM Nº 136/2007

Belo Horizonte, 28 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 reajusta os valores
das tabelas de vencimento básico das carreiras do Instituto Estadual
do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais - IEPHA e dá
outras providências.

O projeto de lei proposto pela Secretaria de Estado de Planejamento
e Gestão, órgão responsável pela administração dos Planos de



594

Carreiras instituídos, atende a demanda do IEPHA, encaminhada por
intermédio da Secretaria de Estado de Cultura, visa a valorização dos
profissionais que atuam na proteção e restauro do patrimônio cultural
do Estado. O reajuste de que trata o Projeto tem por escopo a
recomposição das tabelas de vencimento básico das carreiras da
Entidade, assim como a criação de cargos de provimento em
comissão e funções gratificadas para compor o Grupo de Direção e
Assessoramento da Administração Autárquica e Fundacional do Poder
Executivo, tem como objetivo corrigir distorções verificadas nas
tabelas e ainda, adequar o número de cargos de provimento em
comissão e funções gratificadas à estrutura organizacional da
Fundação.

Cuida também a proposta de alterações de dispositivos da Lei nº
14.693, de 30/7/2003, que institui o Adicional de Desempenho - ADE,
no âmbito da administração do Poder Executivo, com o objetivo de
simplificar os critérios de seu cálculo e, pela mesma razão, revoga
outros referentes à avaliação institucional, tanto quanto os que tratam
de montante de recursos disponíveis e necessários para esse fim.

São estas, Senhor Presidente, as razões que me levam a submeter
aos seus Nobres Pares a aprovação do Projeto.

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI Nº 1.876/2007
Reajusta os valores das tabelas de vencimento básico das carreiras

do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas
Gerais – IEPHA e dá outras providências.

Art. 1º - As tabelas de vencimento básico das carreiras de Analista
de Gestão, Proteção e Restauro, Técnico de Gestão, Proteção e
Restauro e Auxiliar Gestão, de Proteção e Restauro, constantes nos
itens VII.3.1, VII.3.2 e VII.3.3 do Anexo VII da Lei nº 15.961, 30 de
dezembro de 2005, passam a vigorar, a partir de 1º de janeiro de
2008, na forma do Anexo I desta lei.

Art. 2º - Ficam criadas setenta e uma unidades e vinte centésimos
de DAI-unitário e setenta e cinco unidades e doze centésimos de FGI-
unitário, destinadas ao Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e
Artístico de Minas Gerais – IEPHA.
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§ 1º - Os quantitativos de DAI e FGI unitários do IEPHA constantes
do item IV.1 do Anexo IV da Lei Delegada nº 175, de 26 de janeiro de
2007, passam a ser, respectivamente, de cento e sessenta e quatro
unidades e vinte centésimos, e de setenta e cinco unidades e doze
centésimos.

§ 2º - Em decorrência do disposto no “caput” o item V.32.2 do Anexo
V da Lei Delegada nº 175, de 2007, passa a vigorar na forma
constante do Anexo II desta lei.

§ 3º - Serão estabelecidas em decreto a identificação dos cargos
alterados e suas respectivas formas de recrutamento, observado o
disposto no art. 6º da Lei Delegada nº 175, de 2007.

§ 4º - As funções gratificadas criadas terão sua identificação e sua
destinação fixadas em decreto.

Art. 3º - O art. 2º-A da Lei nº 14.693, de 30 de julho de 2003, passa
a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 2º-A - Para cálculo do ADE, serão considerados:
I - o resultado satisfatório obtido pelo servidor na ADI ou na AED;
II - o número de resultados satisfatórios obtidos pelo servidor nas

avaliações mencionadas no inciso I; e
III - o vencimento básico do servidor.
§ 1º - Os valores máximos do ADE correspondem a um percentual

do vencimento básico do servidor, estabelecido conforme o número de
resultados satisfatórios por ele obtidos na ADI ou na AED, nos termos
do Anexo desta lei.

§ 2º - O valor do ADE a ser pago ao servidor será calculado por
meio da multiplicação da centésima parte do resultado obtido na ADI
ou na AED, no ano de cálculo do referido adicional, pelo percentual do
vencimento básico de que trata o Anexo desta Lei.

§ 3º - Para de apuração do resultado da AED, considera-se a média
do somatório das notas de suas três etapas.

§ 4º - A apuração dos requisitos estabelecidos nos incisos I e II do
“caput”, bem como da conclusão do período de estágio probatório,
será feita em dezembro de cada ano, para o cálculo do ADE a ser
percebido no ano subseqüente.

§ 5º - Caso as avaliações de desempenho não ocorram dentro do
prazo previsto, o valor do ADE devido mensalmente será aquele
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apurado no período anterior.”
Art. 4º - Ficam criados no Quadro Geral de Cargos de Provimento

em Comissão da administração direta do Poder Executivo, de que
trata o art. 1º da Lei Delegada nº 174, de 26 de janeiro de 2007, dois
cargos de Comandante de Avião, código EX-24.

§ 1º - Em virtude da criação de que trata o “caput” o quantitativo de
cargos de Comandante de Avião, código EX-24, constante do Anexo
VIII da Lei Delegada nº 174, de 2007, passa a ser de treze.

§ 2º - Serão fixadas em decreto lotação, identificação e forma de
recrutamento dos cargos criados no “caput”.

Art. 5º - Fica revogado o art. 3º da Lei nº 14.693, de 30 de julho de
2003.

Art. 6º - 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)
"Anexo VII

(a que se refere o inciso VII do art. 1º da Lei nº 15.961, de 30 de
dezembro de 2005)

VII.3 - Tabelas de Vencimento Básico das Carreiras do Instituto
Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais - Iepha

* - A tabela referente ao subitem VII.3.1 - Carreira de Auxiliar de
Gestão, Proteção e Restauro - Carga horária: 30 Horas foi publicada
no “Diário do Legislativo” de 6.12.2007.

* - A tabela referente ao subitem VII.3.2 - Carreira de Técnico de
Gestão, Proteção e Restauro - Carga horária: 30 horas foi publicada
no “Diário do Legislativo” de 6.12.2007.

* - A tabela referente ao subitem VII.3.2 - Carreira de Técnico de
Gestão, Proteção e Restauro - Carga horária: 40 horas foi publicada
no “Diário do Legislativo” de 6.12.2007.

* - A tabela referente ao subitem VII.3.3. Carreira de Analista de
Gestão, Proteção e Restauro - Carga horária: 30 Horas foi publicada
no “Diário do Legislativo” de 6.12.2007.

* - A tabela referente ao subitem VII.3.3. Carreira de Analista de
Gestão, Proteção e Restauro - Carga horária: 40 Horas foi publicada
no “Diário do Legislativo” de 6.12.2007.

Anexo II
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(a que se refere o § 1º do art. da Lei nº , de de de 2007)
Anexo V

(a que se referem o § 3º do art. 2º e os arts. 10, 11, 16, 17 e 18 da Lei
Delegada nº 175, de 26 de janeiro de 2007)

Quantitativo de Cargos de Provimento em Comissão e de Funções
Gratificadas Específicas Criadas e Extintas e Sua Correlação

V.32 - Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas
Gerais - Iepha

* - A tabela referente ao subitem V.32.2 - Quantitativo de Cargos de
Provimento em Comissão do Grupo de Direção e Assessoramento -
DAÍ foi publicada no “Diário do Legislativo” de 6.12.2007.

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

* - Publicado de acordo com o texto original.
MENSAGEM Nº 137/2007

Belo Horizonte, 28 de novembro de 2007.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Encaminho a Vossa Excelência, para exame e deliberação dessa

Egrégia Assembléia Legislativa, Projeto de lei que dá a denominação
de Escola Estadual Noraldino Lima à Escola Estadual localizada no
Município de Prata.

O Projeto encaminhado tem por objetivo reverenciar a memória de
Noraldino Lima, pelas diversas ações em benefício do ensino,
especialmente dos anos iniciais do ensino fundamental, na qualidade
de Diretor da instrução pública e Secretário da Educação, conforme
justificativa da Secretária de Estado de Educação.

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.
Justificação: O presente projeto de lei propõe que seja dada a

denominação de Escola Estadual Noraldino Lima, de ensino
fundamental, à Escola Estadual de Ensino Fundamental, localizada na
Praça Quinze de Novembro, nº 500, Centro, no Município de Prata.

Noraldino Lima nasceu no Município de São Sebastão do
Paraíso/MG, filho do Sr. Franciso Martiniano de Sousa e da Sra.
América Brasiliana de Souto Sousa. Aos 18 anos, realizou seus
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primeiros estudos e escreveu o livro “Albores”.
Noraldino Lima foi diretor da instrução publica, secretário da

educação, criou métodos, critérios e decretos que marcaram época e
resultaram em benefícios para o ensino primário (anos iniciais do
ensino fundamental). Foi considerado pela comunidade como
personalidade dotada de grande interesse pela classe do Magistério
(normalistas) e pela melhoria da organização interna das escolas,
dentro de uma pedagogia moderna para a época.

O homenageado nasceu no dia 12.01.1885 e faleceu no dia
30.11.1951.

Cumpre ressaltar que, no Município de Prata, não existem
estabelecimento, instituição ou próprio público do Estado com igual
denominação.

Mediante o exposto, a denominação ora proposta guarda plena
conformidade com os requisitos fixados pela Lei nº 13.408, de
21/12/1999, que dispõe sobre a denominação de estabelecimento,
instituição ou próprio público do Estado, estando, assim, em
condições de ser submetida ao exame da egrégia Assembléia
Legislativa do Estado.

Belo Horizonte, de de 2007.
Vanessa Guimarães Pinto, Secretária de Estado de Educação.

PROJETO DE LEI Nº 1.877/2007
Dá a denominação à Escola Estadual localizada no Município de

Prata.
Art. 1º - A Escola Estadual situada na Praça Quinze de Novembro,

nº 500, Centro, no Município de Prata, passa a denominar-se Escola
Estadual Noraldino Lima.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame

preliminar, e de Educação para deliberação, nos termos do art. 188,
c/c o art. 103, inciso I, do Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.
MENSAGEM Nº 138/2007

Belo Horizonte, 28 de novembro de 2007.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Encaminho a Vossa Excelência, para exame e deliberação dessa
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egrégia Assembléia Legislativa, projeto de lei que dá a denominação
de Escola Estadual Mário Quintana à Escola Estadual localizada na
Penitenciária Professor Pimenta da Veiga, no Município de
Uberlândia.

O projeto encaminhado tem por objetivo reverenciar a memória de
Mário Quintana, pelo seu trabalho intelectual como poeta, conforme
justificativa da Secretária de Estado de Educação.

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.
Justificação: O presente projeto de lei propõe que seja dada a

denominação de Escola Estadual Mário Quintana, de ensino
fundamental e médio - EJA -, à Escola Estadual de Ensino
Fundamental e Médio - EJA - localizada na Penitenciária Professor
Pimenta da Veiga - PPPV -, Km 5, s/nº, Estrada de Sucupira, setor
rural, no Município de Uberlândia, para Escola Estadual de Ensino
Fundamental e Médio - EJA.

Mário Quintana nasceu no Município de Alegrete/RS, filho do Senhor
Celso de Oliveira Quintana e da Senhora Virgínia de Miranda
Quintana.

Poeta das coisas simples, despreocupado em relação à crítica, fazia
poesia porque sentia necessidade.

Seus trabalhos eram elogiados por Carlos Drummond de Andrade,
Vinícius de Morais, Cecília Meireles e João Cabral de Melo Neto, além
de Manuel Bandeira.

O homenageado nasceu no dia 30/7/1906 e faleceu no dia 5/5/1994.
Cumpre registrar que, no Município de Uberlândia, não existe

estabelecimento, instituição ou próprio público do Estado com igual
denominação.

Mediante o exposto, a denominação ora proposta guarda plena
conformidade com os requisitos fixados pela Lei nº 13.408, de
21/12/1999, que dispõe sobre a denominação de estabelecimento,
instituição ou próprio público do Estado, estando, assim, em
condições de ser submetida ao exame da egrégia Assembléia
Legislativa do Estado.

Belo Horizonte, de novembro de 2007.
Vanessa Guimarães Pinto, Secretária de Educação.
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PROJETO DE LEI Nº 1.878/2007
Dá a denominação à Escola Estadual localizada na Penitenciária

Professor Pimenta da Veiga, no Município de Uberlândia.
Art. 1º - A Escola Estadual localizada na Penitenciária Professor

Pimenta da Veiga, situada no Km 5, no Município de Uberlândia,
passa a denominar-se Escola Estadual Mário Quintana.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame

preliminar, e de Educação, para deliberação, nos termos do art. 188,
c/c o art. 103, inciso I, do Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.
MENSAGEM Nº 139/2007

Belo Horizonte, 30 de novembro de 2007.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Encaminho a Vossa Excelência para apreciação dessa Egrégia

Assembléia Legislativa, projeto de lei que autoriza o Poder Executivo
a contratar operação de crédito com o Banco Internacional para
Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD, em moeda estrangeira até o
limite correspondente a R$1.900.000.000,00 (um bilhão e novecentos
milhões de reais).

A medida consolidada na proposta destina-se ao financiamento de
programas nas áreas de resultado contempladas na Lei nº 17.007, de
28 de setembro de 2007, que atualiza o Plano Mineiro de
Desenvolvimento Integrado, em projetos estruturadores previstos no
Plano Plurianual de Ação Governamental para o período 2008-2011,
consignados nas correspondentes Leis Orçamentárias Anuais, e
poderão ser parcialmente destinados à quitação de dívidas.

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 1.879/2007
Autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito com o

Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD.
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a contratar operação de
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crédito com o Banco Internacional para Reconstrução e
Desenvolvimento - BIRD, em moeda estrangeira até o limite
correspondente a R$1.900.000.000,00 (um bilhão e novecentos
milhões de reais), que poderá ser atualizado pela variação no Índice
Geral de Preços - IGP-DI apurada desde dezembro de 2006 pela
Fundação Getúlio Vargas.

§ 1º - A operação de crédito a que se refere o “caput” destina-se ao
financiamento de programas nas áreas de resultado contempladas na
Lei nº 17.007, de 28 de setembro de 2007, que atualiza o Plano
Mineiro de Desenvolvimento Integrado, especialmente:

I - Rede de Cidades e Serviços;
II - Defesa Social;
III - Vida Saudável;
IV - Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva;
V - Logística de Integração e Desenvolvimento;
VI - Investimento e Valor Agregado da Produção;
VII - Educação de Qualidade;
VIII - Qualidade e Inovação em Gestão Pública;
IX - Inovação, Tecnologia e Qualidade;
X - Desenvolvimento do Norte de Minas, Jequitinhonha, Mucuri e Rio

Doce;
XI - Protagonismo Juvenil;
XII - Qualidade Ambiental; e,
XIII - Qualidade Fiscal.
§ 2º - Os recursos de que trata o “caput” serão alocados em projetos

estruturadores previstos no Plano Plurianual de Ação Governamental
para o período 2008-2011, consignados nas correspondentes Leis
Orçamentárias Anuais, e poderão ser parcialmente destinados à
quitação de dívidas.

Art. 2º - Fica o Poder Executivo autorizado a oferecer como
contragarantia à União as receitas geradas pelos tributos a que se
refere o art. 155, e dos recursos de que tratam os arts. 157 e 159, I, a
e b, e II da Constituição Federal.

Art. 3º - O orçamento do Estado consignará anualmente os recursos
necessários ao atendimento das despesas relativas à amortização do
principal e ao pagamento de juros e demais encargos decorrentes da
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operação de crédito autorizada por esta lei.”
Art. 4º - 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 140/2007

Belo Horizonte, 3 de dezembro de 2007.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Encaminho à apreciação dessa Egrégia Assembléia Legislativa, no

uso da competência que me confere o inciso V do art. 90, da
Constituição do Estado, os expedientes contendo solicitação para que
sejam expedidos os títulos de legitimação de terras devolutas aos
requerentes constantes da relação em anexo, com os benefícios da
alienação por preferência.

Atendendo à determinação constitucional e por considerar
pertinentes as razões aduzidas pelo Instituto de Terras do Estado de
Minas Gerais - ITER -, submeto aos seus Nobres Pares o expediente
anexo.

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.

Anexo
Processos encaminhados à Assenbléia Legislativa do Estado de

Minas Gerais - Venda Direta por Preferência, - nos Termos do Inciso
XXXIV do Art. 62 e do Art. 94 do ADCT da Constituição do Estado de
Minas Gerais - com a redação dada pela Emenda Constitucional Nº

34, de 8 de Julho de 1998.
Processo com Áreas Superiores a Cem Hectares:
1 - Espólio de Antônio Alves Sobrinho, área 133,8359 ha, situada na

Fazenda Água Fria / Buraco, no Município de Vargem Grande do Rio
Pardo / MG, - Ofício 141/DF/ITER/2007;

2 - Espólio de Joaquim Luiz de Oliveira, área 160,4973 ha, situada
na Fazenda São Camilo, no Município de Rio Pardo de Minas / MG, -
Ofício 142/DF/ITER/2007;

3 - Espólio de Luiza Dias de Oliveira, área 132,5774 ha, situada na
Fazenda Mestiça, no Distrito de Serra Nova, no Município de Rio
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Pardo de Minas / MG, - Ofício 143/DF/ITER/2007;
4 - Antônio Assis Martins, área 200,5037 ha, situada na Fazenda

Buraquinho, no Distrito de Serra Nova, no Município de Rio Pardo de
Minas / MG, - Ofício 144/DF/ITER/2007;

5 - Valneide Luiza Mendes, área 112,4560 ha, situada na Fazenda
Vargem Grande, no Município de Rio Pardo de Minas / MG, - Ofício
145/DF/ITER/2007;

6 - Espólio de Merquides Quirino Costa, área 127,3822 ha, situada
na Fazenda Tingui, no Município de Rio Pardo de Minas / MG, - Ofício
146/DF/ITER/2007;

7 - Espólio de Clemente Rodrigues Gomes, área 110,3492 ha,
situada na Fazenda Pau D’Oleo, no Município de Rio Pardo de Minas /
MG, - Ofício 147/DF/ITER/2007;

8 - Espólio de Isabel Pereira dos Santos, área 108,5021 ha, situada
na Fazenda Conendas / Boa Vista, no Município de Vargem Grande
do Rio Pardo / MG, - Ofício 148/DF/ITER/2007;

9 - Antônio José da Silva e outros, área 163,3242 ha, situada na
Fazenda Riacho da Areia, no Município de Montezuma / MG, - Ofício
149/DF/ITER/2007;

10 - Espólio de Florentino Bispo, área 101,8578 ha, situada na
Fazenda Curralinho, no Município de Rio Pardo de Minas / MG, -
Ofício 150/DF/ITER/2007;

11 - Sebastiana Soares e outros, área 112,0796 ha, situada na
Fazenda Carrapato, no Município de Indaiabira/ MG, - Ofício
151/DF/ITER/2007;

12 - Carlos Humberto Martins, área 177,6707 ha, situada na
Fazenda Pedra Quebrada, no Município de Montezuma / MG, - Ofício
152/DF/ITER/2007;

13 - Espólio de Avelino Pereira da Silva, área 118,6961 ha, situada
na Fazenda Casa Nova, no Município de Montezuma / MG, - Ofício
153/DF/ITER/2007;

14 - Pedro Nogueira de Aguiar, área 182,5074 ha, situada na
Fazenda São Joaquim, no Município de Rio Pardo de Minas / MG, -
Ofício 154/DF/ITER/2007;

15 - Milton de Almeida Sobrinho, área 137,4181 ha, situada na
Fazenda Cantinho, no Município de Vargem Grande do Rio Pardo /
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MG, - Ofício 155/DF/ITER/2007;
16 - Antônio Barros Barbosa e outros, área 492,6405 ha, situada na

Fazenda Cavada, no Município de Indaiabira/ MG, - Ofício
156/DF/ITER/2007;

17 - Orlando Santana Afonso, área 140,0095 ha, situada na
Fazenda Cabeceira do Aidopolis, no Município de Rio Pardo de Minas
/ MG, - Ofício 157/DF/ITER/2007.

- À Comissão de Política Agropecuária, para os fins do art. 102,
inciso IX, alínea “e”, do Regimento Interno, nos termos da Decisão
Normativa de 17/6/93.

* - Publicado de acordo com o texto original.
OFÍCIOS

Do Sr. Luiz Couto, Presidente da Comissão de Direitos Humanos e
Minorias da Câmara dos Deputados, encaminhando informações em
atenção ao Requerimento nº 1.275/2007, da Comissão de Direitos
Humanos.

Do Juiz Cel. PM Paulo Duarte Pereira, Presidente do Tribunal de
Justiça Militar, comunicando que essa Corte recebeu, em 31/10/2007,
denúncia contra o Deputado Sargento Rodrigues, nos termos de
acórdão publicado no “Diário do Judiciário” em 21/11/2007. (- À Mesa
da Assembléia.)

Do Sr. Joab de Paula Alves, Presidente da Câmara Municipal de
Frutal, solicitando, a partir de representação dos Vereadores Edgard
Luiz Mendonça e José Adão da Silva, aprovada por essa Casa, que
esta Assembléia se empenhe a fim de que sejam destinados recursos
para o término da construção da sede da 4ª Cia. Independente da
PMMG e para a implantação de postos policiais em Fronteira e
Planura. (- À Comissão de Segurança Pública.)

De autoridades e lideranças do Município de Araguari, manifestando
apoio a dispositivo do Projeto de Lei Complementar nº 26/2007 que
inclui o Município de Indianópolis na Comarca de Araguari. (- Anexe-
se ao Projeto de Lei Complementar nº 26/2007.)

Do Sr. José Geraldo de Freitas Drumond, Presidente da Fapemig,
prestando informações sobre os Requerimentos nºs 1.291 e
1.438/2007, da Comissão de Política Agropecuária.

Do Sr. Marco Antônio Monteiro de Castro, Chefe da Polícia Civil,
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prestando informações sobre o Requerimento nº 1.262/2007, do
Deputado Weliton Prado.

Do Sr. Antônio Carlos Andrada, Conselheiro-Corregedor do Tribunal
de Contas, encaminhando relatório da Corregedoria dessa Corte
referente ao incêndio ocorrido na sede da instituição, em 2002.

Do Sr. Carlos Alberto Pavan Alvim, Subsecretário da Casa Civil (2),
prestando informações sobre os Requerimentos nºs 1.266/2007, da
Comissão de Defesa do Consumidor, e 1.300/2007, da Comissão de
Participação Popular.

Do Sr. Carlos Alberto Pavan Alvim, Subscretário da Casa Civil,
prestando informações em atenção a pedidos da Comissão de
Justiça, relativos aos Projetos de Lei nºs 162, 327, 383, 697, 817, 991,
1.448, 1.523, 1.596, 1.609, 1.621, 1.686, 1.689 e 1.690/2007. (-
Anexe-se aos referidos projetos.)

Do Sr. Euvaldo M. Bittencourt Junior, Gerente de Projeto da
Subsecretaria de Gestão da Política de Direitos Humanos da
Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da
República, informando que foi firmado o Convênio nº 99/2007, entre a
União e a Defensoria Pública deste 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. Pely Cipriano, Subsecretário de Promoção e Defesa dos
Direitos Humanos da Secretaria Especial dos Direitos Humanos da
Presidência da República, comunicando a assinatura de termo aditivo
ao Convênio nº 17/2003, firmado entre a União e a Secretaria de
Desenvolvimento Social deste 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.)

Da Sra. Raquel de Andrade Lima Coelho, Coordenadora-Geral do
Programa de Pesquisa em Saúde do CNPq, informando a celebração
de termo aditivo ao convênio firmado entre esse Conselho e a
Fapemig. (- À Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins do
art. 74 da Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do
Regimento Interno.)

TELEGRAMA
Da Sra. Martha Lyra Nascimento, Chefe de Gabinete da Presidência
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do Senado Federal, prestando informações relativas ao Requerimento
nº 1.306/2007, da Comissão de Participação Popular.

O Sr. Presidente - A Presidência informa aos colegas presentes no
Plenário e a todos que nos assistem pela TV Assembléia o
falecimento da Sra. Lydia Alves de Moura, mãe da nossa companheira
Deputada Cecília Ferramenta. Em nome da Mesa e de todos os
colegas, manifestamos nossos sentimentos cristãos de solidariedade
pelo falecimento.

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 38/2007
Dá nova redação aos arts. 39, 61, 66, 90, 106, 110, 111, 136, 137,

142 e 143 da Constituição do Estado e acrescenta dispositivos a seu
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1º - A Constituição do Estado passa a vigorar com as seguintes

alterações:
“Art. 39 - São militares do Estado os integrantes da Polícia Militar, do

Corpo de Bombeiros Militar e da Polícia Ambiental Militar, que serão
regidos por estatuto próprio, estabelecido em lei complementar.

(...)
“Art. 61 - (...)
VII - fixação e modificação dos efetivos da Polícia Militar, do Corpo

de Bombeiros Militar e da Polícia Ambiental Militar;
(...)
“Art. 66 - (...)
III - (...)
a) a fixação e modificação dos efetivos da Polícia Militar, do Corpo

de bombeiros Militar e da Polícia Ambiental Militar;
(...)
Art. 90 - (...)
XXV - exercer o comando superior da Polícia Militar, do Corpo de
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Bombeiros Militar e da Polícia Ambiental Militar, promover seus oficiais
e nomeá-los para os cargos que lhes são privativos;

(...)
“Art. 106 - (...)
I - (...)
b) o Secretário de Estado, ressalvado o disposto no § 2º do art. 93,

os Juízes dos Tribunais de Alçada e de Justiça Militar, os Juízes de
Direito, os membros do Ministério Público, o Comandante-Geral da
Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros Militar e o da Polícia Ambiental
Militar e os Prefeitos Municipais, nos crimes comuns e nos de
responsabilidade;

(...)
“Art. 110 - O Tribunal de Justiça Militar, com sede na Capital e

jurisdição em todo o território do Estado, compõe-se de juízes oficiais
da ativa, do mais alto posto da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros
Militar, da Polícia Ambiental Militar, e de juízes civis, em número
ímpar, fixando na Lei de Organização e Divisão Judiciárias,
excedendo o número de juízes oficiais ao de juízes civis em uma
unidade.

(...)
“Art. 111 - Compete à Justiça Militar processar e julgar o policial

militar, o bombeiro militar e o militar ambiental em crime militar
definido em lei e ao Tribunal de Justiça Militar decidir sobre a perda do
posto e da patente de oficial e da graduação de praça.

(...)
“Art. 136 - (...)
IV - Polícia Ambiental Militar.
(...)
“Art. 137 - A Polícia Civil, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros

Militar e a Polícia Ambiental Militar se subordinam ao Governador do
Estado.”

(...)
“Art. 142 - A Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros Militar e a Polícia

Ambiental Militar, forças públicas estaduais, são órgãos permanentes,
organizados com base na hierarquia e na disciplina militares e
comandados, preferencialmente, por oficial da ativa do último posto,
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competindo:
III - à Polícia Ambiental Militar a polícia de florestas, de mananciais,

de sítios de interesse paisagístico, arqueológico, espeleológico e
ambiental, a polícia ostensiva do meio rural, compreendendo a
proteção da família rural, de seu patrimônio e dos bens produzidos ou
armazenados na unidade de produção, além da garantia do exercício
do poder de polícia dos órgãos e entidades públicos, especialmente
na área de proteção ambiental;

IV - à Polícia Militar, ao Corpo de Bombeiros Militar e à Polícia
Ambiental Militar a função de polícia judiciária militar, nos termos da lei
federal.

§ 1º - A Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros Militar e a Polícia
Ambiental Militar são forças auxiliares e reservas do Exército.

§ 2º - Por decisão fundamentada do Governador do Estado, o
comando da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros Militar ou da
Polícia Ambiental Militar poderá ser exercido por oficial da reserva que
tenha ocupado, durante o serviço ativo e em caráter efetivo, cargo
privativo do último posto da corporação.

..............................................................................................................
.

“Art. 143 - Lei complementar organizará a Polícia Militar, o Corpo de
Bombeiros Militar e a Polícia Ambiental Militar.

..............................................................................................................
..

Art. 2º - Ficam acrescentados ao Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias os seguintes artigos:

“Art. 128-A - Os oficiais e praças lotados em unidades do Batalhão
de Polícia Florestal da PMMG na data da publicação da emenda que
instituiu este artigo terão o prazo de noventa dias para realizar a
opção irretratável de permanência na Polícia Militar.

..............................................................................................................
..

“Art. 128-B - Terá o prazo de noventa dias para realizar a opção
irretratável pela integração nos quadros da Polícia Ambiental Militar o
militar lotado em unidade da Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiros
Militar na data de publicação da emenda que instituiu este artigo.
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..............................................................................................................
“Art. 128-C - Até que lei complementar disponha sobre a

organização básica, o estatuto dos servidores e o regulamento da
Polícia Ambiental Militar aplica-se a essa instituição militar a legislação
vigente para a Polícia Militar, naquilo que tiver aplicação comum às
instituições militares estaduais.

Parágrafo único - No decorrer do exercício de 2008, a ordenação de
despesas da Polícia Ambiental Militar será realizada pela Polícia
Militar, até que se processe a individualização dos respectivos
orçamentos na proposta orçamentária do exercício de 2009.

..............................................................................................................
..

“Art. 128-D - A efetivação do desmembramento patrimonial,
financeiro e orçamentário da Polícia Ambiental Militar e da Polícia
Militar se dará na forma da lei, que disporá também sobre o respectivo
período de transição.

Parágrafo único - Lei, cujo projeto será remetido pelo Governador do
Estado à Assembléia Legislativa, no prazo de 120 dias a contar da
promulgação da emenda que instituiu este artigo, disporá sobre a
estrutura administrativa da Polícia Ambiental Militar.”.

Art. 3º - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua
publicação.

Sala das Reuniões, 4 de dezembro de 2007.
Delvito Alves - Adalclever Lopes - Ademir Lucas - Ana Maria

Resende - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antônio Júlio -
Carlin Moura - Carlos Mosconi - Chico Uejo - Dimas Fabiano - Dinis
Pinheiro - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo - Doutor Viana - Elmiro
Nascimento - Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gilberto
Abramo - Gláucia Brandão - Gustavo Valadares - Inácio Franco -
Jayro Lessa - Juninho Araújo - Leonardo Moreira - Luiz Humberto
Carneiro - Luiz Tadeu Leite - Maria Lúcia Mendonça - Paulo Cesar -
Roberto Carvalho - Rômulo Veneroso - Ruy Muniz - Sargento
Rodrigues - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Vanderlei
Jangrossi - Vanderlei Miranda.

Justificação: A Polícia Militar do Estado de Minas Gerais
desempenha ações de grande relevância para o Estado, primando,
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até mesmo pela garantia da preservação ambiental e proteção à
biodiversidade, com o objetivo de manter o equilíbrio e níveis
significativos de qualidade de vida para a população.

Parece óbvio, entretanto, que o desempenho de suas altas e nobres
funções na área ambiental poderia ganhar novo impulso e maior
eficiência se o atual modelo de organização for alterado com o escopo
de lhe assegurar, nesse mister, maior autonomia, nos moldes do que
atualmente ocorre com o Corpo de Bombeiros Militar.

Ainda que se reconheça que a PMMG tem demonstrado
competência na realização de suas atividades - e de fato tem -, é
indiscutível que a instituição de uma Polícia Militar Ambiental,
corporação dotada de estrutura e estatutos próprios, direcionada única
e exclusivamente para as questões ambientais, representaria uma
nova concepção organizacional com perspectiva de inestimáveis
ganhos para nossa sociedade. Como se sabe, o direito ao meio
ambiente protegido é um direito difuso, já que pertence a todos e é um
direito humano fundamental, consagrado nos Princípios 1 e 2 de
Estocolmo e reafirmado na Declaração do Rio.

A Constituição do Estado de Minas Gerais estabelece, de modo
expresso, os deveres do Estado no que se refere à defesa do
equilíbrio ambiental, determinando as atribuições do poder público
com vistas a dar efetividade ao direito de todos a um meio ambiente
ecologicamente equilibrado, na forma do § 1º de seu art. 214.
Acreditamos que um dos instrumentos privilegiados no cumprimento
dessas atribuições é uma força policial com feição própria e
treinamento específico para prevenir, pelo trabalho educativo, pelo
policiamento ostensivo e, quando necessário, pela repressão, os
delitos contra o patrimônio ambiental. Embora a Constituição Federal,
em seu art. 144, faça menção expressa apenas à Polícia Militar e ao
Corpo de Bombeiros Militar como órgãos responsáveis pela
preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas, não
enxergamos nenhum impedimento a que o Estado, no uso de sua
competência legislativa e no exercício da autonomia de que é dotado,
crie órgão específico para proteger o meio ambiente, seja em razão do
que estabelece o art. 23, VI, da Constituição Federal, seja em face
das incumbências descritas no § 1º do art. 225 do mesmo Diploma.
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Noutro giro, com supedâneo no § 1º do art. 42, c/c o disposto no
inciso X do § 3º da Constituição Federal, compete a cada ente
federado legislar sobre a respectiva Polícia Militar, não havendo óbice,
segundo entendemos, a que o Estado crie órgão específico, de
feições militares, para desincumbir-se da proteção ao meio ambiente.
Destarte, o art. art. 61 da Carta mineira atribui à Assembléia
Legislativa o poder de dispor sobre todas as matérias de competência
do Estado.

Por outro lado, se considerarmos tal atividade como prestação de
serviço público, como, de fato, é, e levando-se em conta o regime
jurídico de tais serviços, é de boa política legislativa e administrativa
promover, neste caso, a sua desconcentração, mediante a criação de
um órgão autônomo. De fato, a desconcentração administrativa
significa, tão-somente, a substituição de um órgão por dois ou mais
com o objetivo de acelerar ou aprimorar a prestação do serviço. Na
desconcentração, por via de regra, o serviço era centralizado e
continuou centralizado, já que a substituição se processou apenas
internamente. Trata-se de técnica que objetiva garantir maior
eficiência na prestação dos serviços a cargo do Estado. Nesta
perspectiva, parece não haver dúvida de que a criação de um órgão
específico responsável pela polícia ambiental, dotado de certa
autonomia administrativa e funcional, constitui um passo fundamental
para que o Estado possa assegurar o direito que todos nós temos a
um ambiente equilibrado.

Com esses argumentos, e com outros que certamente serão
acrescentados pelo notável saber legislativo e jurídico dos membros
desta Casa e de seu corpo técnico, contamos com os nobres pares
para a aprovação desta proposta de emenda à Constituição.

- Publicada, vai a proposta à Comissão Especial para parecer, nos
termos do art. 201 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.880/2007
Estabelece normas gerais para a instituição de loteamentos

fechados e condomínios urbanísticos no Estado, nos termos do § 3º
do art. 24 da Constituição da República.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Esta lei estabelece normas gerais para a instituição e
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implementação de loteamentos fechados e condomínios urbanísticos.
Parágrafo único - Para os fins desta lei, entende-se por:
I - loteamento fechado o loteamento em que o acesso aos bens de

domínio público é restrito aos proprietários ou àqueles por eles
autorizados e os serviços, definidos em lei municipal, desempenhados
por associação de moradores, devidamente constituída;

II - condomínios urbanísticos são edificações ou conjuntos de
edificações, constituídos sob a forma de unidades isoladas entre si,
em imóvel único, cabendo a cada unidade uma fração ideal do terreno
e das coisas comuns;

III - infra-estrutura-básica os sistemas viário, de abastecimento de
água, de distribuição de energia elétrica e de coleta de efluentes
sanitários, pavimentação e equipamentos de disposição adequada de
resíduos sólidos;

IV - infra-estrutura-complementar arborização viária, redes de
telefonia, comunicação, de gás canalizado e demais elementos não
contemplados na infra-estrutura-básica.

Art. 2º - Somente instituir-se-á loteamento fechado ou condomínio
urbanístico que esteja de acordo com o plano diretor do Município,
aprovado ou revisto após a promulgação da Lei nº 10.257, de 10 de
julho de 2001.

Art. 3º - O poder público municipal, mediante lei específica, poderá
facultar à associação comunitária de bairro, legalmente constituída, o
direito de requerer o fechamento de loteamento, desde que
conveniente ao interesse público.

Parágrafo único - É vedada a instituição de loteamento fechado
quando este acarretar prejuízos à articulação viária, à integração da
cidade, ao planejamento urbano, impossibilitando o acesso a bens
públicos.

Art. 4º - Competirá aos condôminos a manutenção do sistema viário,
das áreas destinadas ao uso comum e da infra-estrutura
complementar interna dos loteamentos fechados.

Art. 5º - A instalação de condomínio urbanístico destinar-se-á a
abrigar edificações residenciais assentadas em um terreno sob regime
de co-propriedade.

Parágrafo único - É vedada a instituição de condomínio urbanístico
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na hipótese de o empreendimento impedir a continuidade do sistema
viário existente ou projetado ou o acesso a bens públicos.

Art. 6º - É vedada a instalação de condomínio urbanístico em áreas:
I - necessárias à preservação ambiental, à defesa do interesse

cultural ou paisagístico;
II - sem condições de acesso por via do sistema viário oficial ou de

atendimento por infra-estrutura sanitária adequada;
III - cujas condições geológicas não aconselhem a edificação;
IV - cuja declividade natural seja igual ou superior a 30% (trinta por

cento);
V - que apresentem problemas de erosão em sulcos e voçorocas,

até sua estabilização e recuperação;
VI - que tenham sido aterradas com material nocivo à saúde pública;
VII - que apresentem condições sanitárias inadequadas devido à

poluição, até a correção do problema;
VIII - alagadiças ou contíguas a mananciais, cursos de água,

represas e demais recursos hídricos, sem a prévia manifestação das
autoridades competentes;

IX - alagadiças ou sujeitas à inundação, antes de serem tomadas
providências para assegurar o escoamento das águas.

Parágrafo único - Em áreas com as características descritas nos
inciso I e IX do “caput”, poderá ser instalado condomínio urbanístico,
caso haja justificado interesse público de ordem ambiental.

Art. 7º - Para a implantação de condomínio urbanístico, o
empreendedor destinará ao uso público, área externa, equivalente à
20% (vinte por cento) da área do empreendimento.

§ 1º - A área de uso público, a que se refere o “caput” deste artigo,
constituir-se-á em qualquer parte do Município, em consonância com
o disposto na legislação municipal, salvo na hipótese de região
metropolitana.

§ 2º - Em região metropolitana, a área a que se refere o “caput”
deste artigo constituir-se-á em qualquer dos Municípios que a
integram, conforme regulamentação expedida pela Secretaria de
Estado de Desenvolvimento Regional e Política Urbana.

Art. 8º - Caberá aos condôminos a manutenção do sistema viário,
das áreas destinadas ao uso comum e da infra-estrutura



614

complementar interna dos condomínios urbanísticos,
responsabilizando-se o empreendedor pelos custos relativos às
unidades não alienadas.

Art. 9º - Caberá ao empreendedor:
I - a demarcação dos lotes, das quadras e das áreas destinadas a

equipamento comunitário;
I I - a implementação:
a) da infra-estrutura básica;
b) do sistema viário;
c) das áreas de uso comum;
d) de equipamentos de prevenção e combate a incêndios, conforme

projeto previamente aprovado pelo Corpo de Bombeiros.
Art. 10 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 4 de dezembro de 2007.
Wander Borges
Justificação: Há ausência de normas gerais que disciplinem os

chamados loteamentos fechados, bem como os condomínios
urbanísticos, embora estes sejam uma prática cada vez mais
corriqueira não apenas nos grandes centros urbanos, mas igualmente
em cidades de médio e pequeno porte, como um dos efeitos na
organização das cidades do crescimento da violência.

Tramita na Câmara dos Deputados o Projeto de Lei nº 20/2007, que
tem por escopo promover a revisão da Lei de Parcelamento do Solo -
Lei nº 6.766, de 19/12/79, no qual pretende-se disciplinar a matéria.
Ocorre que não há previsão para a aprovação desse projeto, cuja
tramitação pode consumir alguns anos, como aconteceu, entre outros,
com o Estatuto da Cidade, que tramitou durante 13 anos no
Congresso Nacional.

Havendo, pois, a ausência de normas gerais, o Estado pode legislar,
com base no § 3º do art. 24 da Constituição da República, uma vez
que a matéria se enquadra no direito urbanístico. Este projeto teve
como inspiração a proposição que tramita no Congresso Nacional.
Não obstante, os debates desta Casa devem aperfeiçoar a
proposição, razão pela qual conto com o apoio de meus ilustres pares.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Assuntos
Municipais para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do
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Regimento Interno.
PROJETO DE LEI Nº 1.881/2007

Declara de utilidade pública a entidade Cruzeiro Esporte Clube -
Sereno, com sede em Sereno, Distrito do Município de Cataguases.

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

Esporte Clube - Sereno, com sede em Sereno, Distrito do Município
de Cataguases.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 4 de dezembro de 2007.
Maria Lúcia Mendonça
Justificação: A entidade Cruzeiro Esporte Clube - Sereno, fundada

em 9/1/81, é uma associação jurídica de direito privado, filantrópica,
sem fins lucrativos, políticos e religiosos, sem distinção de
nacionalidade, religião ou raça, constituída de pessoas idôneas, que
tem por finalidade incentivar e promover, junto às entidades
assistenciais, filantrópicas e clubes sociais, regularmente constituídos
e atuantes, os movimentos de assistência social em todos os aspectos
da vida humana, estimulando a alfabetização, a educação cultural e a
prática de atividades esportivas em qualquer idade, tomar parte de
todas as atividades associativas e recorrer dos atos da diretoria,
quando julgados prejudiciais aos seus direitos e interesses.

Isto posto, tendo em vista que este projeto de lei está em
consonância com as finalidades a que se propõe, espera-se sua
aprovação.

- 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 1.882/2007
Declara de utilidade pública a Associação dos Servidores da Polícia

Federal de Belo Horizonte - Ansef-MG -, com sede no Município de
Belo Horizonte.

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

Servidores da Polícia Federal de Belo Horizonte - Ansef-MG -, com
sede no Município de Belo Horizonte.
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Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 4 de dezembro de 2007.
José Henrique
Justificação: A Associação dos Servidores da Polícia Federal de

Belo Horizonte - Ansef-MG -, encontra-se em funcionamento desde
agosto de 2006. É uma instituição sociorrecreativa, esportiva e
assistencial, que congrega os funcionários da Polícia Federal de Belo
Horizonte. Não tem fins lucrativos, não possui caráter político-
partidário ou religioso. Seus objetivos são, entre outros, prestar
assistência aos associados, desenvolvendo programas e atividades
que os beneficiem, bem como aos seus dependentes e à comunidade.

Com base no exposto, esperamos contar com o apoio dos nobres
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 1.883/2007
Declara de utilidade pública o Centro Integrado de Estudos,

Pesquisas e Ação Social - Ciepas -, com sede no Município de Belo
Horizonte.

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

Estudos, Pesquisas e Ação Social - Ciepas -, com sede no Município
de Belo Horizonte.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 4 de dezembro de 2007.
Agostinho Patrús Filho
Justificação: O Ciepas é uma entidade sem fins lucrativos, que tem

como missão, estabelecida estatutariamente, desenvolver estudos e
pesquisas científicas em diferentes áreas do conhecimento e ações
ligadas ao desenvolvimento e assistência sociais. Fundado em Belo
Horizonte, em 11/4/2005, está registrado no Cartório de Registro Civil
das Pessoas Jurídicas, nesta Capital. Conta, entre seus membros e
voluntários, com profissionais de variadas atuações, como médicos,
odontólogos, advogados, assistentes sociais e professores
universitários. Nas atividades desenvolvidas nestes dois anos, o
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Ciepas não recebeu nenhum recurso financeiro público.
A entidade realizou, neste período, atividades de pesquisa e

assistenciais, inclusive o censo dermatológico do Município de
Cachoeira da Prata, cujo projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em
Pesquisa da Santa Casa de Belo Horizonte. Juntamente com o censo,
que englobou em abordagem domiciliar os 3.872 habitantes do
Município, o Ciepas proporcionou aos que apresentaram queixas de
lesões dermatológicas consulta, medicamentos, pequenas cirurgias e
outros procedimentos e tratamentos especializados.

Após estudo da bibliografia especializada, ficou constatado ser este
o primeiro censo dermatológico realizado em um Município no Brasil.
A pesquisa foi selecionada para apresentação no 62° Congresso da
Sociedade Brasileira de Dermatologia, em São Paulo, e foi publicado
nos “Anais Brasileiros de Dermatologia”, edição de julho e agosto de
2007.

Tendo em vista o relevante interesse público envolvido, 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 1.884/2007
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária de

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

Comunitária de Radiodifusão Dom Othon Motta, com sede no
Município de Campanha.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 4 de dezembro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva
Justificação: A Associação Comunitária de Radiodifusão Dom Othon

Motta, com sede em Campanha, está em pleno funcionamento desde
17/9/2005. É uma associação sem fins lucrativos, que tem como
objetivo executar serviço de radiodifusão comunitária, buscando assim
dar oportunidade à difusão de idéias, elementos de cultura, tradições
e hábitos sociais da comunidade.



618

Pretende-se, com este projeto, assegurar à entidade melhores
condições para o desenvolvimento de suas atividades, tendo em vista
que ela atende os requisitos constantes na Lei n° 1 2.972, de 27/7/98.

Esperamos 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 Transporte, para deliberação, nos termos do art. 188,
c/c o art. 103, inciso I, do Regimento Interno.

PROJETO LEI Nº 1.885/2007
Dispõe sobre a delegação de serviços de transporte coletivo

rodoviário intermunicipal de passageiros e dá outras providências
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - A delegação de serviços de transporte coletivo rodoviário

intermunicipal de passageiros pelo Departamento de Estradas de
Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER-MG - terá vigência de
cinco anos, prorrogáveis por igual período, vedadas novas
prorrogações e a transferência de contratos.

Parágrafo único - O DER-MG promoverá a abertura de processo
licitatório no prazo de cento e oitenta dias antes do vencimento da
delegação de que trata este artigo, observando o mesmo prazo para a
realização de licitação para as concessões já vencidas.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 4 de dezembro de 2007.
Leonardo Moreira
Justificação: O sistema de delegação de serviços de transporte

coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros no território do
Estado , de competência do DER-MG, favorece a existência de
práticas cartoriais, permitindo a umas poucas famílias controlar a
exploração desse ramo de atividade em Minas Gerais. O que se vê,
no Estado, é um número reduzido de grandes empresas se
perpetuando na operação das linhas de transporte coletivo
intermunicipal e acumulando enorme poder político, o que impede
qualquer mudança que possa representar a perda, ainda que parcial,
de seus privilégios.

Formalmente, as delegações são feitas por meio de processo
licitatório, na modalidade “concorrência”, com prazo de validade de 10
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anos. Vencido esse prazo, não são promovidas outras licitações. As
delegações resultantes da delegação original e única são
simplesmente prorrogadas, observando-se apenas critérios de bom
desempenho dos delegatários. Esse procedimento impede que outras
empresas se habilitem para a prestação desse serviço, ferindo o
disposto no art. 170, IV, da Constituição Federal, que estabelece o
princípio da livre concorrência. A ausência de licitações para as
delegações impede o oferecimento de menores tarifas e melhores
serviços e condições de segurança aos usuários.

Novos processos licitatórios para delegação dos serviços
intermunicipais podem proporcionar ganhos financeiros ao Estado,
como já ocorreu na Capital, por ocasião da renovação das permissões
do sistema de transporte coletivo local. Há estimativas correntes no
meio parlamentar de que as licitações poderiam proporcionar ao
Estado cerca de R$250.000.000,00 – recursos que deveriam ser
aplicados na conservação da malha rodoviária estadual e em
programas sociais.

Assim, somente a alteração da legislação vigente poderá corrigir os
vícios existentes no regime de delegação, e é com essa finalidade que
apresentamos este projeto de lei.

A rápida tramitação e aprovação da proposição vai demonstrar a
preocupação maior da Casa com o interesse público, resgatando o
princípio da igualdade de oportunidades para todas as empresas,
incentivando a competitividade e a livre concorrência, sem nenhum
tipo de preferência nem distinção entre os licitantes, e, ao mesmo
tempo, capacitando o Estado para o cumprimento de suas atribuições.

- 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 N° 1.886/2007
Dispõe sobre a obrigatoriedade da realização de exame

oftalmológico para o diagnóstico precoce de retinoblastoma nas
maternidades públicas e estabelecimentos hospitalares de pediatria
do Estado.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Ficam as maternidades públicas e todos os



620

estabelecimentos hospitalares de pediatria do Estado obrigados a
oferecer, gratuitamente, exame oftalmológico para o diagnóstico
precoce de retinoblastoma, em todas as crianças recém-nascidas
atendidas em suas dependências.

Parágrafo único - O disposto no “caput” do artigo aplica-se a
hospitais e demais órgãos de saúde subvencionados pelo Estado.

Art. 2º - A inobservância ao disposto no artigo anterior acarretará à
maternidade ou ao estabelecimento hospitalar infrator a aplicação de
penalidades a serem estabelecidas em decreto do poder executivo.

Art. 3º - Fica o poder executivo autorizado a firmar convênio com
entidades públicas e particulares a fim de dar cumprimento ao
estabelecido por esta lei.

Art. 4º - Os recursos necessários à execução desta lei correrão por
conta de dotações próprias constantes do orçamento vigente.

Art. 5º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 4 de dezembro de 2007.
Doutor Rinaldo
Justificação: O retinoblastoma é uma doença que, geralmente,

acomete crianças com menos de três anos de idade. É um tipo de
câncer que se desenvolve na retina, região posterior do olho.

No Brasil cerca de 400 novos casos por ano são detectados, e em
quase 40% desses casos o tumor já se espalhou para outras áreas e
é mais difícil de ser curado.

A doença pode ser hereditária e se manifesta de diversas maneiras.
A maioria dos pacientes apresenta um reflexo branco na pupila ao
invés de uma pupila preta normal, ou, então, em substituição ao
reflexo vermelho, também normal, que aparece em fotografias,
quando se está olhando diretamente para a câmara fotográfica. Pode
haver outros sinais como olho dolorido, baixa visual, inflamação dos
tecidos perioculares, pupila aumentada ou dilatada e mudança de cor
da íris.

O tratamento da doença vai depender do seu estágio de evolução e
é individualizado para cada paciente. Será relevante o tamanho do
tumor, a idade da criança, o envolvimento de um ou de ambos os
olhos e a presença de metástases. O objetivo deste tratamento é
salvar a vida, manter o olho e a visão e preservar a aparênca estétca
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da criança.
Portanto, seria ideal que toda criança fizesse um exame de fundo de

olho o mais cedo possível, e em caso de manifestação da doença,
mesmo após o término do tratamento, realizá- lo regularmente e
continuadamente.

Assim, diante do exposto e da relevância da matéria, contamos com
o apoio dos pares à sua aprovação.

- 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 RESOLUÇÃO Nº 1.887/2007
- O Projeto de Resolução nº 1.887/2007 foi publicado na edição

anterior.
REQUERIMENTOS

Nº 1.584/2007, da Deputada Ana Maria Resende, em que solicita
seja formulado voto de congratulações com o Município de
Verdelândia pelo transcurso do aniversário de sua emancipação.

Nº 1.585/2007, da Deputada Ana Maria Resende, em que solicita
seja formulado voto de congratulações com o Município de Pintópolis
pelo transcurso do aniversário de sua emancipação . (- Distribuídos à
Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 1.586/2007, da Deputada Ana Maria Resende, em que solicita
seja formulado apelo ao Secretário de Agricultura com vistas a que se
obtenham dos laboratórios competentes análises comparativas dos
componentes do leite longa vida e do leite pasteurizado. (- À
Comissão de Política Agropecuária.)

Nº 1.587/2007, do Deputado Carlin Moura, em que solicita seja
formulado apelo ao Secretário de Defesa Social e ao Secretário de
Governo com vistas à imediata desativação da carceragem do 2º
Distrito de Polícia, localizado na Cidade Industrial, Município de
Contagem. (- À Comissão de Segurança Pública.)

Nº 1.588/2007, do Deputado Carlin Moura, em que solicita seja
enviado ao Secretário de Defesa Social pedido de informações sobre
a data em que serão inauguradas as novas instalações do 39º
Batalhão da PMMG, no Município de Contagem. (- À Mesa da
Assembléia.)
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Nº 1.589/2007, do Deputado Carlin Moura, em que solicita seja
formulado apelo à CPI do Sistema Carcerário da Câmara dos
Deputados com vistas a que se realize uma visita ao 2º Distrito Policial
de Contagem, a fim de se averiguar a situação em que se encontram
os detentos e a fim de que sejam adotadas as providências cabíveis.
(- À Comissão de Segurança Pública.)

Nº 1.590/2007, do Deputado Carlin Moura, em que solicita seja
formulado apelo Ministro da Educação e ao Reitor da UFMG com
vistas à criação de um núcleo avançado dessa Universidade no
Município de Betim. (- À Comissão de Educação.)

Nº 1.591/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita
seja formulado voto de congratulações com o Sr. Paulo Roberto
Sifuentes Costa por sua posse como Presidente do Tribunal Regional
do Trabalho da 3ª Região. (- À Comissão de Administração Pública.)

Nº 1.592/2007, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja
formulada manifestação de aplauso para o Sistema Faemg - Senar
pelo transcurso do 8º aniversário do Programa Semeando. (- À
Comissão de Política Agropecuária.)

Nº 1.593/2007, da Deputada Gláucia Brandão, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a Associação 1º de Maio da
Vila Vista Alegre pelo transcurso do 40º aniversário de sua fundação.
(- À Comissão do Trabalho.)

Nº 1.594/2007, da Deputada Maria Lúcia Mendonça, em que solicita
seja encaminhado apelo ao Diretor-Geral do DER-MG com vistas a
que se tomem medidas urgentes no entroncamento da BR-040, na
MG-448, entre os Municípios de Santa Bárbara do Tugúrio e Rio
Pomba. (- À Comissão de Transporte.)

Nº 1.595/2007, da Deputada Maria Lúcia Mendonça, em que solicita
seja formulado apelo à Secretária da Educação com vistas a que
sejam realizados os esforços necessários para garantir a construção
do prédio do Conservatório Estadual de Música Lia Salgado, no
Município de Leopoldina. (- À Comissão de Cultura.)

Nº 1.596/2007, da Deputada Maria Lúcia Mendonça, em que solicita
seja encaminhado apelo ao Diretor-Geral do DER-MG com vistas a
que se tomem medidas urgentes relativas ao trecho da BR-265, Km
109 ao 106, que liga o Município de Rio Pomba ao Município de
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Tocantins. (- À Comissão de Transporte.)
Nº 1.597/2007, da Bancada do DEM -, em que solicita seja

formulado voto de congratulações com o Sr. Eliseu Rezende, Senador
da República, pelo destemor e grande senso democrático com que
conduziu a Presidência do Democratas em nosso Estado e pela lisura
e ética com que dirigiu o processo de sucessão da nova executiva.

Nº 1.598/2007, da Bancada do DEM -, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Carlos Melles, Deputado
Federal, por sua eleição para Presidência Regional do Democratas. (-
Distribuídos à Comissão de Administração Pública.)

Nº 1.599/2007, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja
formulado apelo ao Diretor-Presidente da Urbel com vistas à
regularização urbanística do loteamento executado pela Associação
Habitacional Nossa Casa da Vitalidade da Grande Belo Horizonte -
Hanovi -, na Fazenda São José, no Município de Belo Horizonte. (- À
Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 1.600/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja formulado apelo ao Secretário de Transportes com vistas à
tomada de providências para garantir o cumprimento da Norma
Regulamentadora nº 18, do Ministério do Trabalho, pelas empresas
vencedoras de licitações para a execução de obras públicas no
Estado. (- À Comissão de Transporte.)

Nº 1.601/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja encaminhado ao Delegado de Polícia da 6ª Delegacia Seccional
de Contagem pedido de cópia do inquérito policial instaurado para
apurar a morte de Gilmar Gonçalves Cordeiro.

Nº 1.602/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja encaminhado ao Diretor do IML pedido de informações sobre
laudos de necropsia de Gilmar Gonçalves Cordeiro. (- Distribuídos à
Mesa da Assembléia.)

Nº 1.603/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja formulado apelo à Comissão de Direitos Humanos e Minorias da
Câmara dos Deputados com vistas à realização de audiência pública
da Comissão para discutir o tema "Saúde e Segurança do Trabalho".
(- À Comissão do Trabalho.)

Nº 1.604/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
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seja formulado apelo ao Juiz da 6ª Vara da Fazenda Estadual com
vistas à antecipação de perícia de Sirlei Oliveira Lemos de Laia.

Nº 1.605/2007, da Comissão de Fiscalização Financeira, em que
solicita seja encaminhada ao Sr. Orlando de Carvalho, Presidente do
Tribunal de Justiça do Estado, cópia da Emenda nº 1 ao Projeto de Lei
nº 1.737/2007.

Nº 1.606/2007, da Comissão de Saúde, em que solicita seja
formulado apelo ao Secretário de Saúde com vistas à agilização da
obra de adequação do Hemocentro de Uberaba, já inserido no plano
de Orçamento do governo de Minas.

Nº 1.607/2007, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita
seja formulado voto de congratulações com o Sr. Aluízio Mesquita,
Delegado Regional de Segurança Pública de Montes Claros, pelo
recebimento do título de Cidadão Benemérito do Município.

Nº 1.608/2007, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita
seja encaminhada manifestação de aplauso aos policiais militares que
menciona, do 4º Pel. da 57ª Cia. PM, que participaram da operação de
combate ao tráfico de drogas no Município de São Gonçalo do Rio
Abaixo.

Nº 1.609/2007, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita
seja encaminhada manifestação de aplauso aos policiais civis que
menciona, que participaram de ocorrência no dia 20/11/2007, que
culminou na prisão de três homens e na apreensão do arsenal que
menciona.

Nº 1.610/2007, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita
seja encaminhada manifestação de aplauso aos policiais civis que
menciona, que participaram de ocorrência no dia 24/11/2007, que
culminou na apreensão de maconha no Sul de Minas e na prisão de
cinco acusados possivelmente integrantes de quadrilha internacional.

Nº 1.611/2007, da Comissão de Transporte, em que solicita seja
formulado apelo ao Departamento Nacional de Infra-Estrutura de
Transporte - DNIT-MG com vistas à reconstrução do acostamento da
BR-135, entre os Km 571 e 572, no trecho de entrada para o
Município de Corinto, em frente ao Posto Santinho.

Da Comissão de Transporte em que solicita seja reiterado ao
Diretor-Geral do DNIT-MG o apelo constante no Requerimento nº
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1.338/2007, dessa Comissão. (- À Mesa da Assembléia.)
- São também encaminhados à Mesa requerimentos da Comissão

de Direitos Humanos e dos Deputados Carlin Moura, Vanderlei
Jangrossi, Deiró Marra e Leonardo Moreira (5).

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões

de Participação Popular (2), de Segurança Pública, de Turismo, de
Direitos Humanos, de Assuntos Municipais e do Trabalho e do
Deputado Mauri Torres.

Oradores Inscritos
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado André Quintão.

O Deputado André Quintão - Sr. Presidente, Deputado Doutor Viana,
Srs. Deputados, Sras. Deputadas, venho, depois de um período de
profunda dedicação junto aos meus colegas da Comissão de
Participação Popular para análise das propostas apresentadas ao
PPAG, fazer, desta tribuna, um balanço e uma prestação de contas.

A Assembléia Legislativa, desde 2003, por meio das Comissões de
Participação Popular e de Fiscalização Financeira, desenvolve um
processo de debate público dos projetos de lei orçamentária.

Em 2003, iniciamos os trabalhos com o PPAG-; depois, com as
revisões anuais, a Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO - e, já neste
ano, a discussão participativa do Plano Mineiro de Desenvolvimento
Integrado - PMDI.

E agora, novamente, numa ação conjunta que envolveu as duas
comissões e a Seplag, o PPAG 2008-2011, que conta, na sua versão
original, com 57 projetos estruturadores vinculados às 11 áreas de
resultados definidas no PMDI em aproximadamente 1.200 ações,
abrange, para os próximos quatro anos, um montante de cerca de
R$23.735.000.000,00, valor bastante relevante para o Estado de
Minas Gerais.

Agradeço desde já o empenho da Mesa, do Presidente Deputado
Alberto Pinto Coelho com o governo do Estado na realização de
audiências públicas, sendo três descentralizadas e três neste
Plenário, que abordaram os 57 projetos estruturadores. Deputado
Carlin, nunca na história desta Assembléia ocorreu um processo de
debate tão exaustivo, minucioso sobre cada projeto estruturador com
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a presença dos respectivos gerentes, coordenadores desses projetos,
que apresentaram os seus conteúdos e valores a um público estimado
de 975 lideranças populares, comunitárias, sindicais, especialistas,
técnicos, cidadãs e cidadãos interessados em participar do debate
público orçamentário. O esforço dessas audiências públicas gerou um
número-recorde de propostas ao plano purianual, 542. Essas
propostas foram recolhidas, todas devidamente publicadas, e
passaram por um processo de triagem técnica da Consultoria da
Assembléia Legislativa.

Num primeiro momento, priorizamos a análise das propostas que
tinham ou poderiam ter uma incidência tanto no Plano Plurianual
quanto nos Orçamentos de 2008 a 2011. Dessa triagem,
selecionamos 235 propostas de ação legislativa, com a chancela
popular, que passaram por um minucioso exame técnico e político, e
nesse momento houve também o envolvimento dos técnicos da
Seplag, do Deputado Lafayette de Andrada, relator do Plano
Plurianual, do Deputado Zé Maia, Presidente e relator do Orçamento,
e de técnicos desta Casa. Esse processo contou, no primeiro
momento, com a efetiva participação de todos os parlamentares da
Comissão de Participação Popular, os quais faço questão de
mencionar aqui: Deputado Eros Biondini, Vice-Presidente; Deputados
Carlin Moura, João Leite e Gustavo Valadares. Cada um desses
Deputados, além deste Presidente, analisaram um conjunto de
proposições populares, afins, pertinentes a suas respectivas áreas e
esferas de atuação. Como resultado dessa análise e desse processo
negociado, temos a alegria de dizer que, das 235 propostas de ação
legislativa, 219 foram aprovadas e apenas 16 rejeitadas.

Essas 219 propostas aprovadas, muitas delas aglutinadas, geraram
122 emendas ao PPAG, 45 emendas à lei orçamentária e 52
requerimentos, tratando - e aí está a riqueza e a pluralidade do
processo participativo - de praticamente todas as áreas de resultados
constantes no PMDI, por exemplo - e aqui menciono ações
aperfeiçoadas incorporadas ao PPAG -: regionalização de várias
ações, principalmente aquelas direcionadas ao semi-árido, às regiões
do Rio Doce, do Norte de Minas, do Jequitinhonha e do Mucuri; apoio
às cooperativas de catadores de materiais recicláveis; extensão da
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merenda escolar a todo o ensino médio e não apenas ao ensino
médio noturno; uma ação nova de fortalecimento do Sistema de
Vigilância Alimentar e Nutricional - Sisvan - que serve, e muito, para
reduzir a desnutrição e a mortalidade materno-infantil; ações novas na
área de transporte escolar, de capacitação de professores da
educação infantil; propostas de criação de centros de referência em
segurança alimentar e nutricional sustentável; ampliação dos Centros
de Referência da Assistência Social em Minas Gerais, os Cras;
regularização fundiária de terrenos de quilombolas; apoio aos
Conselhos Tutelares de Minas Gerais; reforma das cantinas
escolares; capacitação dos profissionais que trabalham com
alimentação escolar; apoio às escolas-família agrícolas; inclusão da
produção orgânica nos projetos, principalmente os relacionados ao
Minas sem Fome; implantação de feiras regionais vinculadas à
economia popular solidária - EPS -; apoio e estímulo, em cooperação
com os Municípios, às medidas socioeducativas em meio aberto;
programa de acompanhamento social às famílias dos jovens que
integram o programa Poupança Jovem; implantação de casa de
passagem para mulheres em situação de violência; moradia para
mulheres em situação de violência de gênero; incentivo à criação de
pólos de beneficiamento de pedras no Jequitinhonha; capacitação de
beneficiários do Minas sem Fome em educação alimentar e técnicas
de produção; programas esportivos, como academia na escola e ação
nova do centro olímpico.

Essas são apenas algumas das áreas beneficiadas com as
emendas populares apresentadas ao PPAG. Algumas são objeto de
remanejamento de recursos entre projetos já existentes. Fizemos um
trabalho sério - e aqui abro um parêntese novamente para agradecer
a todos os servidores da Assembléia Legislativa, sem distinção, que
trabalharam sábado, domingo, feriado, noite, dia, madrugada adentro,
para analisar cada uma dessas 542 propostas e, junto com os
técnicos da Seplag, identificar as possibilidades de remanejamento de
recursos. Não adianta aqui inventarmos emenda ou recurso. Trata-se
de verificar a série histórica de execução orçamentária, de ações do
PPAG anterior. Para aquelas cuja média de execução era mais baixa,
fez-se, então, com o aval da Seplag, o devido remanejamento,
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possibilitando a abrangência desse conjunto de emendas populares
apresentadas ao PPAG. Além, evidentemente, daquelas ações
consideradas prioritárias, um recurso extra para a maior incidência
das emendas populares acolhidas.

Queria registrar que esse processo foi construído, negociado e
contou com a participação da Comissão de Fiscalização Financeira e
a sua garantia de negociação. Agradeço, na pessoa do Presidente,
Deputado Zé Maia, e na do relator, Deputado Lafayette de Andrada,
todo o empenho dessa Comissão nas audiências públicas.
Entregamos esse conjunto de propostas ao Governador de Minas,
Aécio Neves, que adiantou que o maior número de propostas seria
acolhido. No âmbito da negociação com o governo, pela manifestação
do Governador, foram plenamente acolhidas. Espero que o seja
agora, no âmbito da Comissão de Fiscalização Financeira - e tenho
certeza de que assim o será, porque foi um trabalho coletivo, um
trabalho suprapartidário, um trabalho que privilegiou as entidades
populares, que tratou das 11 áreas de resultado sem nenhuma
prioridade específica para esta ou aquela área, para esta ou para
aquela região. Essa pluralidade política, essa parceria que envolveu a
Assembléia, o governo do Estado e entidades da sociedade civil vão
afiançar que o maior número de emendas populares sejam também
acolhidas na Comissão de Fiscalização e no Plenário desta Casa.

Portanto, venho aqui para fazer essa prestação de contas
lembrando que as sugestões populares que não dizem respeito ao
PPAG também serão objeto de análise posterior, e cada uma delas
terá o seu desdobramento, seja por meio de emendas e de novos
projetos de lei, seja por meio de requerimentos.

Agradeço a todas as Deputadas e aos Deputados que participaram
do processo, às Comissões de Participação Popular e de Comissão
de Fiscalização Financeira; ao governo de Minas, na pessoa do
Governador Aécio Neves; ao Presidente da Assembléia, Deputado
Alberto Pinto Coelho; aos técnicos da Assembléia, que fizeram um
brilhante trabalho, sem eles não seria possível cumprir os prazos
regimentais; ao Secretário-Geral da Mesa; e, principalmente, às mais
de mil lideranças que, direta ou indiretamente, contribuíram para o
êxito desse processo. O maior agradecimento desta Casa é o
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acolhimento dessas emendas populares que, em última instância,
beneficiam o povo de Minas Gerais. Muito obrigado, Sr. Presidente.
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlos Pimenta.

O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, Deputado Doutor
Viana, senhoras e senhores, imprensa, povo mineiro, acabamos de
receber uma mensagem do Governador Aécio Neves por meio da qual
ele apresenta um plano de carreira e salários para os servidores do
Iepha.

A atitude do Governador Aécio Neves, durante este ano, tem sido
extremamente importante porque, aos poucos, o Governador vem
recompondo alguns cargos importantes e o salário dos funcionários do
Estado, em que valoriza o que o Estado tem de mais precioso e mais
importante, que é o funcionário público.

Já tivemos oportunidade de apresentar propostas, discutir e
participar da votação de vários planos de carreira importantes, como
os da Polícia Militar, da área educacional, do IEF e várias outros. Mas
é necessário que se diga que queremos, a partir do ano que vem,
iniciar um processo de discussão mais aprofundada em relação aos
funcionários da área de saúde de Minas Gerais.

Só para se ter uma idéia do quanto está defasado e da urgência de
discutirmos com o Governador, de levar a ele esse pleito - e tenho
certeza de que ele terá toda a boa-vontade de nos ouvir -, o cargo de
Médico no Estado não existe. A iniciativa dessa discussão partirá da
Comissão de Saúde desta Casa a partir do ano que vem. Sou médico
concursado no Estado de Minas Gerais, estou afastado das minhas
atividades, e meu Masp registra “técnico de nível superior”. Quer
dizer, não existe o cargo de Médico no Estado. Tivemos conhecimento
de que existem quase 5 mil médicos lotados na Secretaria de Saúde,
no Hemominas, na Fhemig, mas o cargo de Médico não existe.
Desses quase 5 mil médicos, mais ou menos 1.600 estão cedidos
para a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, trabalhando como
médico de família do PSF e em outras repartições.

Então, é importante discutirmos cargos setoriais dentro do
funcionalismo público do Estado. Queremos também que a discussão
sobre os funcionários da área de saúde de Minas Gerais passe a fazer
parte da pauta desta Casa a partir do ano que vem. Citamos o cargo
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de Médico só para terem uma idéia, mas existem dezenas de outros
profissionais como dentistas, enfermeiros, psicólogos, agentes de
saúde, enfim, um universo muito grande de importantes profissionais
que trabalham para o Estado na área da saúde.

Obviamente, ao discutir o cargo do pessoal da saúde, também
queremos o melhoramento que o governo vem implementando nas
diversas categorias do pessoal da área da saúde. O salário inicial de
um técnico de nível superior, de um médico, por exemplo - se é que
ainda existe, porque há anos não se faz concurso público -, é um
salário extremamente defasado, que precisa ser prioritariamente
discutido por esta Casa.

Fica aí o nosso apelo. Estou tratando do assunto porque acabamos
de receber a mensagem do Governador que está recompondo a
carreira dos funcionários do Iepha. Na Comissão de Saúde, da qual
faço parte, por uma deliberação interna, a partir do ano que vem
vamos discutir detalhadamente, de maneira bastante transparente,
essa questão dos funcionários da saúde, que pacientemente esperam
essa oportunidade. Esperamos que, a partir do ano que vem,
tenhamos essa oportunidade.

Mas, Sr. Presidente, companheiros Deputados, nesse final de
semana tive oportunidade de fazer uma viagem bastante extensa por
algumas cidades do Norte de Minas, como fazemos toda semana.
Estivemos nas cidades de Januária e de São Francisco. Em Januária
tivemos contato com o Prefeito Sílvio Aguiar e com todo o pessoal da
área de saúde. Ficamos bastante preocupados com o que acontece
com aquela microrregião de Januária na área da saúde. Januária é
uma cidade de 80 mil habitantes, que congrega mais 20 Municípios do
entorno, perfazendo mais de 400 mil pessoas morando em toda a sua
microrregião. Por ser microrregião, Januária tem um Centro Regional
de Saúde, uma diretoria descentralizada de saúde, DADs.

É uma cidade que, por ser microrregião, tem um Centro Regional de
Saúde, uma Diretoria de Ações Descentralizadas de Saúde - DAD - e
recebe, naturalmente, pacientes de todos os Municípios em seu
entorno. Mas Januária, com toda a sua importância e a liderança que
exerce, está passando por grandes dificuldades na área da saúde.

A Comissão de Saúde esteve lá, no primeiro semestre deste ano, e
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apresentamos um relatório ao Secretário Marcus Pestana. Ontem,
preocupados e sentindo as dificuldades de toda a população, tivemos
um contato com o Secretário e passamos-lhe as informações, como a
de que o Pró-Hosp, que destinaria R$800.000,00 à cidade de
Januária, neste ano, por burocracia - ou quem sabe uma “burrocracia”
- de pessoas que não são sensíveis ao que acontece, deixará de
destinar esses recursos, que serão distribuídos pela regional a outros
Municípios.

Hoje, Januária, com 80 mil habitantes e liderando 400 mil pessoas,
não tem uma maternidade - a construção foi iniciada e paralisada.
Passamos isso ao Secretário Marcus Pestana, que, imediatamente,
determinou a ida de seus técnicos a Januária, amanhã, comandados
pelo companheiro Dr. Luiz Felipe Caram, que conhece profundamente
os problemas dos Municípios, para fazerem um diagnóstico e
verificarem o que pode ser feito.

Fico triste porque presenciei o que está acontecendo em Januária, o
que já é crônico. É uma cidade problemática, que está sendo
consertada agora pelo atual Prefeito e que, em quatro anos, teve
cinco Prefeitos. Então não aconteciam soluções de continuidade de
trabalhos, e era impossível que se estabelecesse uma meta de
trabalho. Essa turbulência política, com cassação de Prefeito,
afastamento pela Câmara, enfim, essa bagunça repercutiu profunda e
negativamente nas questões de saúde de Januária.

Neste momento, quero cumprimentar o Secretário Marcus Pestana
por sua sensibilidade, cuidado e atenção imediata. Na quarta-feira e
na quinta-feira, as equipes da Secretaria estarão em Januária,
tentando ver o que pode ser feito. E ele, imediatamente, mandou
retomar a construção da maternidade de Januária, para ajudar o
Município.

Fica aí a nossa satisfação com a sensibilidade, a presteza e a
agilidade do Secretário Marcus Pestana para com o Município de
Januária. Esperamos que, após a visita da equipe técnica da
Secretaria, possamos dar um pouco mais de tranqüilidade ao povo de
Januária.

Eu falava que a questão, muitas vezes, é de “burrocracia”, e, vejam
bem, o bloco cirúrgico do único hospital regional de Januária foi
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interditado pela Vigilância Sanitária, só se permitindo cirurgia de
urgência, sendo barradas todas as cirurgias eletivas. Não é preciso
ser médico ou técnico de saúde para analisar como se permite fazer
cirurgia de urgência e não se permite cirurgia eletiva. As eletivas de
toda aquela região estão sendo drenadas para Montes Claros,
Janaúba e outras cidades. São coisas que não entendemos: querem
implantar no sertão mineiro, nos Municípios mais distantes de Minas
Gerais, as mesmas exigências feitas ao Albert Einstein, em São
Paulo, e ao Mater Dei, em Belo Horizonte, e não têm a sensibilidade
de entender que ali está sendo feito o possível, e não há dinheiro para
fazer um grande e luxuoso hospital. Muitas vezes, estamos vivendo de
ajuda, de socorro dessa natureza. É isso que não entendemos na
Vigilância Sanitária, tão importante e útil, mas que, muitas vezes, é
apegada a pequenos detalhes que não correspondem à situação
socioeconômica do Norte de Minas. Poderiam perfeitamente ter outra
mentalidade, outro protocolo de saúde pública para essa região, e não
a que é igualmente distribuída ao Brasil como um todo.

Então, está dado o recado. Em janeiro, o Governador Aécio Neves
inaugurará o Viva Vida de Januária, que dará assistência à saúde total
da mulher, o que é extremamente importante. Esperamos que a
qualidade de vida de Januária seja retomada paulatinamente. Além
disso, que a saúde pública seja efetivamente prioridade aos olhos das
autoridades estaduais e federais. Certamente isso acontecerá.

Sr. Presidente, a nossa segunda visita nos causou uma grande
preocupação. Ontem, praticamente o dia todo, estivemos na cidade de
São Francisco promovendo reuniões. Tivemos oportunidade de
encontrar com mais de uma centena de pescadores dessa cidade,
que nos procuraram para mostrar a situação dramática pela qual
estão passando.

Para V. Exas. terem idéia, São Francisco é uma grande cidade, com
aproximadamente 60 mil habitantes e é a última fronteira do Norte de
Minas encostada no Rio São Francisco - aliás, dali para lá, em direção
ao Noroeste mineiro, só se passa por meio de balsa.

Entre os diversos temas que tratamos ontem com autoridades e
lideranças comunitárias urbanas e rurais de São Francisco, o que nos
chamou a atenção foram os pescadores, que, há vários meses, estão
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parados em razão da contaminação do Rio São Francisco pelas algas
e bactérias. Até então, nenhuma ajuda efetiva e objetiva chegou às
mãos dos pescadores, das centenas de pessoas que moram nessa
cidade; aliás, recebem, algumas vezes, uma cesta básica e uma
promessa, mas nada de concreto. Isso dói, machuca e já foi tema de
várias discussões nesta Casa, promovida por mim, pelo Deputado
Paulo Guedes e por vários outros companheiros. Muitas vezes, em
situações como essa, é necessário que as pessoas se superem e as
providências caminhem na frente, ou seja, cheguem antes. Os
pescadores que estão nas barrancas do São Francisco e os
barranqueiros, com sua barquinha, tarrafa e anzol, sabem é viver
disso, foram acostumados com isso, nasceram e passaram a vida
pescando, retirando o sustento da sua casa do rio, que hoje está
impróprio para o consumo humano.

As providências não passam de meras promessas. Prometeram a
“bolsa seca” e apoio aos pescadores e pequenos produtores, que,
aliás, não chegam até eles. Quando conversamos, como foi com o
Lula há 15 dias, parece que as coisas se tornam simples. O
Presidente Lula é uma pessoa sensível e entende a dificuldade do
pequeno. Além disso, sabe da situação pela qual estão passando e
das nossas dificuldades. Todavia, a sua assessoria é uma máquina
emperrada, que não funciona, cheia de burocracia, de promessas e de
pessoas que pensam estar mandando, que fazem e acontecem, sem
sensibilidade para entender que, quando está vazia, a barriga dói. Não
há como esperar. As ações têm de ser imediatas.

Caro Presidente, finalizarei o meu pronunciamento. Mais uma vez,
apresento um ofício - aliás, enviaremos quantos ofícios forem
necessários - ao Ministro da Integração Nacional e ao próprio
Presidente Lula para que iluminem as ilustres cabeças das
autoridades de Brasília, a fim de terem a sensibilidade de atender,
com presteza e agilidade, a nossa região, de maneira especial a
cidade de São Francisco e seus pescadores. Muito obrigado.
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Weliton Prado.

O Deputado Weliton Prado - Saúdo a todos.
Na forma regimental, apresento um requerimento e solicito o apoio

de todos os colegas desta Casa para que seja instalada, na
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Assembléia Legislativa de Minas Gerais, a frente parlamentar pela
redução da tarifa de energia elétrica da Cemig, que atende a 762
Municípios do Estado de Minas Gerais. Ela, praticamente, detém um
monopólio. A tarifa é muito elevada. Não há como compará-la com a
de outros Estados. Além disso, o ICMS cobrado em Minas Gerais é o
mais caro do Brasil, 30%. Com a cobrança por dentro, que é ilegal e
inconstitucional - aliás, há ação no Supremo Tribunal Federal -, chega
a 47%. Por isso é importante haver aqui, na Assembléia Legislativa,
uma frente parlamentar de Deputados comprometidos com o
consumidor e que façam pressão à Agência Nacional de Energia
Elétrica, ao governo do Estado de Minas Gerais, à Cemig, mobilizando
toda a população, todos os movimentos sociais, a Igreja, para
garantirmos uma redução significativa do valor da tarifa de energia
elétrica da Cemig, da conta de luz, que é o que mais pesa hoje no
bolso do consumidor. Pesquisas recentes mostram essa realidade.

A revisão tarifária acontece de cinco em cinco anos. Na última,
houve um aumento de 31% na conta de energia elétrica. O dólar,
naquela época, era equivalente a praticamente R$4,00. No dia 8 de
abril do ano que vem, completam-se cinco anos dessa revisão, e há
novamente o processo de revisão.

Hoje o dólar está abaixo de R$2,00. Portanto, não há justificativa
para esse aumento. A Cemig tem de reduzir o valor da conta de luz. A
empresa está contabilizando lucros em cima de lucros e mais lucros.
Isso está em todos os jornais. Temos aqui toda a documentação para
provar isso.

Vejamos algumas manchetes. Jornal “Estado de Minas”: “Energia
elétrica é 42% mais cara em Minas Gerais”. Jornal “O Tempo”, do dia
1º/6/2006: “Energia da Cemig é a 2ª mais cara do País”. Se
considerarmos a residencial e o ICMS, é a mais cara. O “Estado de
Minas”, do dia 10/5/2007, traz a seguinte manchete: “Lucro da Cemig
cresce e atinge R$406.000.000,00 em três meses apenas”. O jornal
“Hoje em Dia”, de 25/5/2007: “Cemig pede revisão do reajuste de luz”.
O reajuste é anual, e a Cemig pediu, a princípio, 23,88% para este
ano. Depois reduziu para 20,88%. Foi o maior reajuste solicitado por
todas as companhias de energia elétrica do Brasil. A Aneel autorizou,
em média, 6,5%. A Cemig, coitadinha, não satisfeita, solicitou uma
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revisão e impetrou um recurso.
Estivemos com o Presidente da Comissão de Assuntos Municipais

na Aneel, solicitando que ela negue o recurso; apresentamos
requerimento, nesse intuito, para o Governador do Estado, a fim de
que ele desista do recurso; fizemos uma solicitação, também a
propósito disso, ao Presidente da Cemig; e ainda solicitamos aos
Diretores da Aneel que neguem o recurso que a Cemig impetrou, o
qual será julgado até abril do ano que vem. Se for negado, a
possibilidade de redução da tarifa de energia elétrica da Cemig é
muito maior.

Na “Folha de S. Paulo”, de 3/7/2007, há a notícia de que a conta de
luz da Eletropaulo ficará 12,66% mais barata para os consumidores.
Em várias companhias de energia elétrica, no processo de revisão
tarifária, houve uma redução de forma significativa do valor da
energia, chegando a 16%.

Surpreende-nos o posicionamento da Companhia Energética de
Minas Gerais, que pleiteia, inclusive, a possibilidade de aumentar a
tarifa de energia elétrica no ano que vem.

Há muitos problemas em relação à distribuição, embora se fale que
há qualidade. Não pode acontecer um relâmpago ou um trovão que a
energia cai, e queima-se a televisão, o som e o computador. Na zona
rural, também há sérios problemas em relação à qualidade.

Temos aqui várias matérias dando conta da má qualidade de
distribuição. Há notícias de comerciantes, donos de supermercados,
os quais perderam produtos, como iogurte, leite, enfim, todos os
produtos que dependem de energia elétrica e de resfriamento. Sem
energia, esses comerciantes têm uma perda muito grande. Então,
realmente há sérios problemas em relação à péssima qualidade de
energia.

Gastam milhões e milhões para divulgar que a energia de Minas é
de qualidade, uma das melhores do País. Todavia, essa não é a
realidade. Se observarem todas as notícias que a imprensa mineira e
brasileira publicam diariamente, constatarão a triste realidade: nossa
população, infelizmente, não possui essa energia de qualidade,
embora a Cemig gaste valores exorbitantes com esse tipo de
divulgação.
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Para terem idéia, só neste governo o valor da tarifa de energia teve
um acréscimo superior a 100%. Nos últimos 10 anos, os aumentos
ultrapassaram 500%. Uma conta de energia elétrica que em 2003 era
de R$50,00, atualmente passa de R$100,00, o que não se justifica.
Além disso, o ICMS incidente sobre a mesma é absurdo, chegando a
atingir o percentual de 47%.

São muitos os encargos. Só com a tarifa de energia elétrica o
cidadão paga 62,5% de encargos e tributos. A propósito disso,
estamos solicitando a formação de uma frente parlamentar pela
redução do valor da tarifa de energia elétrica, para o que pedimos o
apoio de todos os parlamentares. O Deputado Carlin Moura já assinou
essa solicitação, uma vez que está firme nessa luta conosco. Também
estamos levando um abaixo-assinado a toda população de Minas
Gerais. Percorreremos todos os rincões mineiros, todas as regiões do
Estado.

Solicitaremos à população - já temos até documentos para isso -
que apresente sugestões e propostas para a Aneel com o objetivo de
redução da tarifa dessa energia. Levaremos carrinhos e mais
carrinhos de supermercados com abaixo-assinados para pressionar a
Aneel. Já estamos organizando uma manifestação em Brasília junto à
Aneel, para onde levaremos placas, cartazes e panfletos, o que já
está sendo feito nas portas dos estádios e de casas de “shows”, em
feiras, em metrôs, em pontos de ônibus e em escolas. Realizaremos
audiência pública, que, como o próprio nome diz, é publica, da qual
toda a população tem direito de participar. Queremos a participação
do maior numero de pessoas possível a fim de que possamos
pressioná-los.

Como sempre digo, infelizmente, às vezes as coisas só funcionam
na pressão, tal como com o feijão. Por isso, continuaremos
pressionando e exigindo a redução do valor da tarifa de energia
elétrica porque a população não agüenta mais pagar por uma conta
de luz tão alta, sendo o que mais pesa no bolso do consumidor. Tenho
em mão uma pesquisa da Federação do Comércio, a qual prova que
hoje a conta de luz pesa mais no orçamento doméstico que o telefone,
que a água, que o transporte, que a alimentação. Essa questão é
muito séria, por isso esperamos o maior apoio possível, a fim de
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garantirmos a redução do valor da conta de luz.
O Deputado Carlin Moura (em aparte) - Nobre Deputado Weliton

Prado, primeiramente gostaria de parabenizá-lo pela importante
iniciativa: a criação da frente parlamentar pela redução da energia
elétrica da Cemig, frente da qual já faço parte com V. Exa. Essa é a
principal luta hoje em curso no Estado de Minas Gerais. O povo
mineiro não pode mais conviver com a conta de luz mais cara do País.

Enquanto tramita nesta Casa projeto para redução do ICMS de
diversos setores da economia mineira, o governo do Estado ainda não
se posicionou a favor da redução do ICMS sobre a conta de luz. É
inadmissível haver uma tributação de 30% sobre a conta de luz. Como
V. Exa. disse, ao considerar o preço cheio, esse índice pode variar de
43% a 47%, ou seja, de cada R$100,00 que se pagam numa conta de
luz, cerca de R$43,00 a R$47,00 são referentes a impostos.

Deputado Weliton Prado, o que tem dito está refletido na própria
imprensa mineira. V. Exa. citou vários artigos, e estou aqui com a
brilhante publicação do jornal “O Tempo”, de Belo Horizonte, do dia
27/11/2007, que confirma as informações que nos apresentou. O
jornal “O Tempo” informa que Minas Gerais arrecadou 50% a mais
que a União a título de tributação, de impostos. Além disso, enquanto
a União teve 10,17% de aumento em sua arrecadação, segundo esse
jornal a arrecadação de Minas Gerais aumentou 15,4%. Tudo isso
está especialmente relacionado ao imposto sobre circulação de
mercadorias, o ICMS.

Esse tributo, segundo o mesmo jornal em Minas Gerais, responde
por 81% da arrecadação total do Estado nesses últimos meses. O
jornal também afirma que o trinômio - combustível, energia elétrica e
telecomunicação - abocanha 60% de toda a arrecadação do ICMS.
Está aí a origem de todas as mazelas de Minas Gerais hoje -
arrecada-se muito sobre o pobre e sofrido trabalhador.

A frente parlamentar para reduzir a conta da energia elétrica em
Minas Gerais é uma questão que deve envolver todo o povo mineiro,
do Sul ao Norte e do Leste ao Oeste do Estado. V. Exa. está de
parabéns pela iniciativa.

O Deputado Weliton Prado - Deputado Carlin, quero agradecer a V.
Exa. É muito importante mesmo que tenhamos o maior número de
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adesões possível para que possamos fazer gestão e mobilizar toda a
população de Minas Gerais.

É um absurdo ouvirmos de Diretores da Cemig que ela quer agora
cobrar pela tarifa amarela. Isso é uma grande contradição. O que é a
tarifa amarela? Se o consumidor, o trabalhador ou o estudante chega
em casa depois das 5 horas da tarde, e utiliza a energia das 6 até as 8
horas da noite, ele pagará um valor muito mais alto nesse horário. Ele
terá um preço diferenciado.

A Cemig enviou solicitação para começar a mudar o sistema que
está no Ministério de Minas e Energia. E nós apresentamos
requerimento ao Ministério solicitando que não seja autorizada a
medida. Nessa mudança, será preciso que se mude o padrão, que
deve ser digital, porque também se muda o processo de leitura.

Está comprovado pelo Inmetro, conforme testes feitos no Rio de
Janeiro, que esse sistema de leitura aumenta, ou seja, rouba energia.
Por exemplo, se o cidadão gastou X de energia, às vezes, na hora de
fazer a leitura, parece que o cidadão gastou 2X. Isso já está
comprovado pelo Inmetro.

Qual é a grande contradição, o grande absurdo? O Diretor da Cemig
falou que a tarifa de energia em Minas Gerais é cara, porque a
população residencial do Estado consome muito pouca energia. Está
sobrando energia em Minas Gerais. Então deveria ser o contrário,
teria de ser diminuída a conta, porque não há falta de energia. Se não
há falta de energia, não se justifica o racionamento nem as
campanhas da Cemig para a população economizá-la.

Por que a Cemig gasta milhões com publicidade para se economizar
energia? Essa é uma grande contradição, é um grande absurdo.
Falaram besteira, e muita besteira. Não podemos aceitar, e não
vamos admitir, podem ter a certeza disso. Esse é um recado que
estamos mandando. A população de Minas está mobilizada e
pressionará, porque não aceita um aumento no valor da tarifa de
energia elétrica.

Para isso, faremos pressão, inclusive em Brasília. Organizaremos
acampamentos e ficaremos acampados na porta da Aneel. Ficaremos
de vigília. Mobilizaremos toda a população no processo de revisão
tarifária, levaremos milhares e milhares de pessoas. Estamos
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solicitando que toda a população de Minas Gerais mande cartas, “e-
mails”, que todos telefonem para a Aneel, inclusive enviando
propostas e abaixo-assinados, um grande instrumento de pressão, a
frente parlamentar.

O Deputado abordou também, e muito bem, outra questão
importante, o ICMS. Um absurdo! Um dos primeiros projetos que
apresentei nesta Casa foi aquele que tratava da diminuição do valor
do ICMS cobrado na tarifa da conta de luz. Aqui realmente chega a
47%, o que a reforma tributária proíbe. Nossa luta continuará
incansável pela redução da tarifa de energia elétrica.

Aproveitando os poucos segundos que ainda me restam, gostaria de
dizer de mais uma vitória. Apresentei um requerimento ao Governador
solicitando a imediata convocação de todos os candidatos aprovados,
ainda fora das vagas previstas no edital do último concurso da Polícia
Civil para Delegado de Polícia, e também para Escrivão. No último dia
26 de novembro, o Diretor da Acadepol convocou todos os candidatos
aprovados fora das vagas do último concurso. Essas pessoas já estão
se formando na Academia. Serão mais 34 Delegados e 12 Escrivães
de Polícia Civil. Isso é muito importante, porque temos um sério
problema.

Uberlândia deveria ter 41 Delegados, mas tem apenas 10. Ficará
sem Médico-Legista e sem Perito. Os Delegados que fazem trabalho
de Escrivão estão em situação crítica. A segurança pública é o que
mais preocupa a população. A cada dia que passa, aparecem mais e
mais problemas, o que causa uma grande insegurança por parte de
toda a população. Os policiais estão mal remunerados e não têm
direito ao auxílio-periculosidade.

Foi uma vitória pequena e parcial, mas continuaremos na luta em
defesa da segurança pública, da educação e, de forma intransigente,
para exigir a redução do valor da tarifa de energia elétrica da conta de
luz em Minas.

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

O Deputado Carlin Moura - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.
Deputadas, público presente, telespectadores da TV Assembléia,
venho a esta tribuna para continuar a discussão sobre a Cemig, nossa
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companhia de energia elétrica, mas, desta feita, sob a ótica do mundo
do trabalho.

Na semana passada, durante reunião das Comissões do Trabalho e
de Participação Popular, tivemos oportunidade de receber nesta Casa
os Diretores do Sindicato dos Eletricitários de Minas Gerais -
Sindieletro -, falou-se sobre contrato coletivo de trabalho. Hoje, existe
movimento por parte da Cemig tentando convencer esse sindicato a
assinar acordo retirando o adicional denominado Maria Rosa, que
corresponde a 16,67% do salário. A empresa tenta retirar esse
adicional dos novos trabalhadores que serão contratados. De onde
advém esse raciocínio? Neste final de semana tive oportunidade de
fazer uma pesquisa e percebi claramente a intenção da Cemig.

Em Minas Gerais houve talvez duas das ações mais importantes da
história do Judiciário. A primeira tramitou no Tribunal de Justiça de
Minas Gerais na época do Governador Itamar Franco, que nos
possibilitou reverter a “privatização branca” que haviam feito com a
Cemig por meio dos acionistas minoritários. Desta feita, foi a recente
decisão do Tribunal Regional do Trabalho - TRT - de Minas Gerais,
que, por meio do acórdão publicado em 30 de novembro, deixou um
marco importante nessa luta contra alguns entendimentos da Cemig.
Esse acórdão confirma a sentença proferida pela Juíza da 4ª Vara do
Trabalho de Belo Horizonte, que determina o fim da terceirização de
mão-de-obra na Cemig.

Segundo decisão do TRT, havia nos autos uma abundante
documentação de aproximadamente 20 volumes confirmando a
ilicitude da terceirização, ou seja, a contratação de trabalhadores por
meio de empresas prestadoras de serviço e empreiteiras, além da
contratação de estagiários. O que a empresa estava fazendo? Do total
de 11 mil trabalhadores, aproximadamente 8 mil eram terceirizados. O
custo era bastante precarizado, inferior ao dos trabalhadores de
carreira, e as condições eram quase humilhantes, colocando em risco
a própria segurança e saúde dos trabalhadores. Com a diminuição
com o gasto de mão-de-obra, o lucro dos acionistas aumentava
exorbitantemente.

A sentença da 4ª Vara do Trabalho condenou a Cemig a adotar
medidas de proteção à saúde e à segurança de seus empregados,
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como organização e manutenção da Fipa, treinamento, qualificação,
fornecimento de equipamentos de proteção industrial e coletiva e
diminuição da jornada de trabalho, que estava extrapolando a duração
permitida em lei.

Da mesma forma, ao se defender no processo, a empresa diz, nos
autos, que não é nada disso, ou seja, que a terceirização é um
procedimento normal e que os trabalhadores que lá se encontravam
eram trabalhadores em atividades que não eram atividades-fim da
empresa e que as empreiteiras cumpriam um papel importante. Disse
ainda que concurso público é muito difícil de se fazer, além de ser
demorado e não resolver o problema. A visão da empresa é essa,
contrária ao concurso público.

Quando o nobre Desembargador que julgou o processo foi
manifestar-se sobre isso, ele afirmou que os contratos de prestação
de serviços que a referida empresa celebrou com as terceirizadas
estavam em desacordo com a lei. Também disse que a execução pelo
trabalhador de empresas interpostas não são trabalhos secundários, e
sim trabalhos-fim, como, por exemplo, a manutenção de iluminação
pública, que estava sendo feita por trabalhadores terceirizados; a
instalação e a substituição de ramal de serviço aéreo e medidores
feita por trabalhadores terceirizados; o desligamento e o religamento
de unidades consumidoras, que também estavam sendo feitos por
trabalhadores terceirizados; a manutenção de redes de distribuição
aérea, que são redes de alta tensão, também estavam sendo feitas
por trabalhadores terceirizados, além da recuperação de sistema
elétrico e de leitura de medidores, feita pelos trabalhadores
terceirizados, com salários precarizados e reduzidos em relação aos
trabalhadores de carreira. E o Tribunal mostrou que essa terceirização
é inadequada.

A certa altura da decisão do Tribunal, encontramos uma questão
muito importante, porque esse processo contra a terceirização do
serviço na Cemig começou nos idos de 2003 e nele há um
documento, um despacho do Governador Itamar Franco, na época em
que ele estava à frente do governo do Estado. Esse despacho já
alertava a Cemig para o fato de que esse procedimento feito por ela
não deveria continuar, por ser contrário à lei e aos interesses dos
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trabalhadores. O próprio Governador do Estado à época, o Sr. Itamar
Franco, em seu despacho, que consta nos autos, afirma o seguinte: “A
prática conhecida como terceirização de mão-de-obra avilta o
trabalhador porque induz à exploração do trabalho alheio. Ademais,
ela só é legalmente admitida em casos excepcionais, não podendo
constituir a regra geral, como querem os adeptos das correntes que
advogam a progressiva supressão dos direitos sociais.

Eticamente, a terceirização é incompatível com o princípio
constitucional e democrático de igualdade e de oportunidade de
acesso ao serviço público.

Por essa razão, estou determinando que os órgãos da administração
direta e indireta do Estado fixem, de imediato, metas para a
progressiva erradicação da terceirização da mão-de-obra hoje
empregada e responsável por parte considerável do serviço público
estadual.

As atividades do serviço público passarão a ser atendidas com um
quadro de servidores concursados e admitidos sob um dos regimes
legalmente admitidos. A terceirização, doravante, só será tolerada em
casos excepcionais para serviços prestados em lei e quando houver o
devido fundamento de interesse público atestado pelos órgãos
competentes e autorizado pelo Governador.

Para o fiel cumprimento dessa diretriz, determino às Secretarias de
Estado e aos órgãos da administração direta e indireta que
apresentem planos de trabalho, no prazo de 15 dias, discriminando
todas as atividades atualmente desempenhadas, tanto por
trabalhadores terceirizados quanto por outros que não se enquadram
em um dos regimes juridicamente admitidos, bem assim o calendário
para realização do concurso que se impõe.”

Esse foi o despacho do ex-Governador Itamar Franco. Após sua
saída do governo, esse despacho transformou-se em letra morta, e a
Cemig continuou a fazer toda a terceirização em velocidade ainda
maior, a ponto de chegar a 8 mil trabalhadores terceirizados. Estes
não têm a mesma capacitação técnica de um trabalhador de carreira,
os quais, muitas vezes, são vítimas de acidentes violentos,
eletrocutados na rede de alta tensão, com amputação de braços e
pernas. Há um grande número de acidentes, o que incentivou o
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Ministério Público do Trabalho a instaurar um inquérito civil público,
que redundou nessa ação iniciada em 2003, e a 4ª Vara do Trabalho
em Belo Horizonte determinou que, em nove meses, a Cemig faça a
substituição da mão-de-obra terceirizada pelo concurso público, prazo
que se encerrará em fevereiro de 2008. Até hoje, a Cemig não fez
nada para cumprir essa decisão judicial. E o governo do Estado
também não tomou nenhuma atitude, está silencioso em relação a
essa ordem judicial. A Cemig parece não querer cumprir essa
determinação judicial. E o que é mais grave: agora que se aproxima o
prazo final para realização do concurso de 8 mil trabalhadores, a
Cemig vem com essa proposta indecorosa para o Sindieletro.
Indecorosa porque propõe ao sindicato que assine um acordo coletivo,
retirando daqueles trabalhadores que vão entrar o direito ao adicional
de 16,67%. Qual é a lógica? Hoje o trabalhador terceirizado ganha
menos, o que aumenta o lucro dos acionistas. Como a Cemig deve
fazer o concurso, quer fazê-lo colocando trabalhadores ganhando
16,67% a menos do que o trabalhador atual. Ou seja, faz o concurso,
mas com salários mais baixos. E o que é mais grave e maquiavélico: o
trabalhador que está lá, hoje, a princípio, não perde nada, porque
continuará ganhando o adicional. E a Cemig quer pagar para cada
trabalhador um cala-a-boca de 6,4 remunerações, a título de
indenização, o que corresponde a cerca de R$30.000,00. A Cemig
quer comprar o direito de um trabalhador que não entrou, calando a
boca do trabalhador que já está lá.

Mas o trabalhador da Cemig é consciente, tem noção do que está
acontecendo e sabe que vender o direito do outro não é o melhor
caminho. Porque um trabalhador concursado, que está há 10 ou 15
anos na Cemig, sabe que, se amanhã entrar outro com remuneração
menor, assim que ele aprender todo o serviço, corre o risco de ter sua
mão-de-obra substituída pela do novato, com remuneração 16,67%
mais baixa.

Portanto, o Sindieletro e toda categoria manifestaram-se de forma
brilhante na audiência pública que realizamos nesta Assembléia. Não
vamos permitir que a Cemig utilize desse mecanismo para baratear o
custo da mão-de-obra do trabalhador concursado da Cemig, que já
não ganha lá grandes coisas, em nome de majorar o lucro dos seus
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acionistas.
O Deputado Weliton Prado (em aparte) - Parabenizo V. Exa.

Realmente, não dá para entender essa loucura. De um lado, a Cemig
tem lucros exorbitantes e desproporcionais, mas reduz o salário do
trabalhador em 16,67%.

Então, não há lógica nisso. Quero parabenizá-lo e dizer que é muito
importante continuar mobilizando os trabalhadores para
pressionarmos a empresa.

O Deputado Carlin Moura - Agradeço o aparte.
Concluindo, este é um debate que continuaremos a fazer nesta

Casa. O Sindieletro está com toda a razão. Conclamo todos os
eletricitários de Minas Gerais a não se iludirem com esse ato
maquiavélico. Querem enganar o trabalhador da Cemig para
venderem o direito do seu companheiro, mas não aceitaremos essa
manobra da Cemig. Obrigado, Sr. Presidente.
* - 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 1.604/2007, da Comissão de Direitos Humanos,
1.605/2007, da Comissão de Fiscalização Financeira, 1.606/2007, da
Comissão de Saúde, 1.607 a 1.610/2007, da Comissão de Segurança
Pública, e 1.611/2007, da Comissão de Transporte. Publique-se para
os fins do art. 104 do Regimento Interno.

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

comunicações apresentadas nesta reunião pelas Comissões de
Participação Popular (2) - aprovação, na 14ª Reunião Extraordinária,
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em 27/11/2007, das Propostas de Ação Legislativa nºs 68, 69, 71, 72,
75, 76, 78, 79, 80, 113, 114, 116, 119, 124, 134, 254, 285, 287, 288,
289 e 485/2007, de autoria popular, na forma de emendas
apresentadas aos Projetos de Lei nºs 1.615 e 1.616/2007, da
Proposta de Ação Legislativa nº 161/2007, de autoria popular, na
forma de emenda apresentada ao Projeto de Lei nº 1.615/2007 e de
requerimento, das Propostas de Ação Legislativas nºs 169, 183, 220,
226, 244, 246, 252, 260, 283 e 284/2007, de autoria popular, na forma
de emendas apresentadas ao Projeto de Lei nº 1.615/2007, das
Propostas de Ação Legislativa nºs 163, 167 e 172/2007, de autoria
popular, na forma de requerimentos apresentados, e rejeição da
Proposta de Ação Legislativa nº 305/2007, de autoria popular;
aprovação, na 16ª Reunião Extraordinária, em 28/11/2007, da
Proposta de Ação Legislativa nº 332/2007, de autoria popular, na
forma de requerimento apresentado, das Propostas de Ação
Legislativa nºs 469 e 471/2007, de autoria popular, na forma de
emenda aos Projetos de Lei nºs 1.615 e 1.616/2007 e de
requerimentos apresentados; de Segurança Pública - aprovação, na
32ª Reunião Ordinária, em 28/11/2007, do Projeto de Lei nº
1.692/2007, do Deputado Wander Borges, e do Requerimento nº
1.494/2007, do Deputado Weliton Prado; de Turismo - aprovação, na
26ª Reunião Ordinária, em 28/11/2007, dos Requerimentos nºs
1.484/2007, do Deputado Jayro Lessa, e 1.536/2007, do Deputado
Doutor Viana; de Direitos Humanos - aprovação, na 33ª Reunião
Ordinária, em 29/11/2007, do Projeto de Lei nº 1.691/2007, do
Deputado Wander Borges; de Assuntos Municipais - aprovação, na
29ª Reunião Ordinária, em 28/11/2007, dos Requerimentos nºs 1.478
a 1.483/2007, do Deputado Hely Tarqüínio, 1.497/2007, do Deputado
Doutor Viana, 1.505/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva,
1.506/2007, do Deputado Sávio Souza Cruz, 1.508 e 1.509/2007, da
Deputada Ana Maria Resende, e 1.510 a 1.534/2007, do Deputado
Arlen Santiago; do Trabalho - aprovação, na 28ª Reunião Ordinária,
em 28/11/2007, dos Projetos de Lei nºs 1.655/2007, do Deputado
Délio Malheiros, 1.681/2007, do Deputado Zé Maia, e 1.701/2007, do
Deputado Sebastião Helvécio (Ciente. Publique-se.).

Despacho de Requerimentos
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- A seguir, o Sr. Presidente defere, cada um por sua vez, nos termos
do inciso VIII do art. 232, do Regimento Interno, requerimento do
Deputado Deiró Marra, solicitando a retirada de tramitação do Projeto
de Lei nº 1.730/2007 (Arquive-se o projeto); e, nos termos do inciso VII
do art. 232, c/c o art. 140, do Regimento Interno, requerimentos do
Deputado Leonardo Moreira (5), solicitando que os Projetos de Lei nºs
1.752, 1.764, 1.799, 1.800 e 1.803/2007 sejam encaminhados às
comissões seguintes a que foram distribuídos, uma vez que a
Comissão de Justiça perdeu o prazo para emitir seu parecer.

Votação de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento da Comissão de Direitos Humanos

solicitando seja encaminhado ao Diretor do Hospital Municipal de
Contagem pedido de cópia do relatório de atendimento médico
prestado a Gilmar Gonçalves Cordeiro, após ser detido por policiais
militares comandados pelo 1º-Sargento Sebastião da Costa Heredia.
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 que o Projeto
de Lei nº 236/2007 seja distribuído à Comissão de Fiscalização
Financeira. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

Requerimento do Deputado Vanderlei Jangrossi, solicitando que o
Projeto de Lei nº 1.105/2007 seja distribuído à Comissão de Política
Agropecuária. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

Vem à Mesa requerimento da Deputada Elisa Costa, solicitando a
palavra pelo art. 70 do Regimento Interno. A Presidência defere o
requerimento e fixa à oradora o prazo de 20 minutos. Com a palavra,
a Deputada Elisa Costa.

A Deputada Elisa Costa - Quero cumprimentar a Mesa. Deputado
Doutor Viana, Vice-Presidente desta Casa; Deputados presentes; TV
Assembléia; Minas Gerais. Serei breve no meu pronunciamento.

Dois temas me trazem a esta tribuna nesta tarde. Aproveito a
presença do Deputado Domingos Sávio, Líder da Maioria. Acredito
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que esteja acontecendo na maioria dos gabinetes dos Deputados e
Deputadas da Assembléia, aonde está chegando uma infinidade de
correspondências das mais diversas regiões de Minas solicitando
informações sobre a regulamentação da lei aprovada aqui relativa ao
projeto dos designados. Está havendo muitas dúvidas, solicitações,
questionamentos, como se procederá à regulamentação desse projeto
em Minas, dado que sua aprovação se deu há mais de 30 dias. Enfim,
são muitos os questionamentos de escolas, professores,
trabalhadores das escolas de Minas Gerais que desejam compreender
melhor a regulamentação dessa legislação. Ainda se tem dúvida sobre
os designados da secretaria, os designados que participaram e que
estão também nas delegacias, nas superintendências regionais. Há
uma infinidade de situações que precisam de um retorno, de uma
resposta e que deve ser dada pela regulamentação da legislação,
aliás questionamentos como: se, com a lei aprovada, todos já foram
efetivados; se haverá um período, número de anos, ou se todos serão
até 31/12/2006. Deputados Sebastião Helvécio, Rêmolo Aloise,
Ronaldo, que se encontram aqui, já solicitamos à Seplag e à
Secretaria de Educação que o governo do Estado regulamente essa
legislação o mais rápido possível, a fim de dar mais tranqüilidade aos
designados do nosso Estado.

Existe também preocupação por parte deles em relação à
provocação do Ministério Público Estadual, uma Adin, no Supremo.
Que de fato o Estado apresente a Minas Gerais, a todos os
designados, aos professores e a todos os que trabalham nas escolas
da rede pública estadual, o mais rápido possível, a regulamentação
dessa legislação. Essa é um reivindicação que trazemos em nome
das muitas solicitações que estão chegando não somente aos nossos
gabinetes, mas também a todas as regiões do Estado.

Quero também abordar brevemente um segundo tema, que diz
respeito a um anúncio do Presidente Lula na 3ª Conferência Nacional
das Cidades, em que ele promulgou uma lei extremamente
importante, sancionou a Medida Provisória nº 387/2007, convertida na
Lei nº 11.578, de 2007, que permite que associações, cooperativas,
entidades privadas sem fins lucrativos tenham acesso aos recursos do
Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social.
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Essa foi uma reivindicação histórica dos movimentos sociais de luta
pela moradia. Foi considerada uma luta desde a época em que os
movimentos sociais elaboraram um projeto de iniciativa popular, com
mais de 1 milhão de assinaturas no Brasil, que tramitou por mais de
11 anos no Congresso Nacional e foi sancionado pelo Presidente
Lula. Hoje temos o Fundo de Habitação de Interesse Social, o
Conselho Nacional das Cidades e um plano efetivo de habitação para
o País, os Estados e os Municípios.

Esse, portanto, foi um anúncio importante, pois, além de as
Prefeituras poderem atualmente financiar recursos para a habitação
popular, principalmente a de interesse social das famílias com renda
até cinco salários mínimos, com prioridade para as com renda até três
salários mínimos, agora esses recursos serão estendidos às
associações e às cooperativas. Certamente é preciso que essas
associações e cooperativas estejam legalmente organizadas e
estruturadas e que haja, de fato, uma relação direta com o Município e
com os órgãos da Caixa Econômica Federal, para efetivamente
poderem apresentar seus projetos e o movimento de moradia poder
também fazer suas escolhas em relação à habitação popular.

Ficou definido um Comitê Técnico de Habitação do Conselho
Nacional das Cidades para, posteriormente, discutir propostas e
contribuições para a construção do Programa de Apoio às
Cooperativas e para a provisão habitacional para as famílias de baixa
renda. Considero interessante esse processo. Haverá definição de
critérios de credenciamento das famílias, mas principalmente das
entidades, que deverão estar preparadas para traduzir a seus
associados e entidades do movimento social a possibilidade de
conseguir recursos federais, a fim de ampliar efetivamente o número
de moradias populares nos Municípios, no Estado e no País.

Hoje o Brasil tem um déficit habitacional de aproximadamente 8
milhões de unidades. Em Minas Gerais, esse número chega a cerca
de 620 mil unidades, o que significa que nosso Estado tem de pensar
e avançar mais na política de habitação e contribuir, com o governo
federal, para que os Municípios efetivamente possam criar condições
de acesso às moradias para todos e, principalmente, para as famílias
que ganham até três salários mínimos.
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Sabemos que um dos gargalos dos Municípios - e eles têm
reivindicado a esse respeito - é sua dificuldade de obter terras para a
garantia da infra-estrutura de lotes urbanizados, mas, com vontade
política e com compromisso social quanto à política de habitação a
serviço da maioria da população, é possível construir uma parceria -
agora de uma maneira muito mais integrada - entre o poder público,
as associações e cooperativas e o governo federal, por meio da Caixa
Econômica Federal e do Ministério das Cidades. É necessário criar as
condições, a fim de minimizarmos o grande déficit habitacional do
País.

Essa é uma importante iniciativa do Presidente Lula. A Conferência
Nacional das Cidades tem avançado em propostas de pensar a cidade
para todos, e a Política Nacional de Habitação deve ser um motivo
especial, hoje, para os movimentos sociais festejarem. É importante
que eles tenham prioridade nas escolhas da política de habitação e
possam participar decisivamente, por meio do conselho nacional, dos
conselhos estaduais e dos municipais.

Por fim quero registrar que, em Minas Gerais, estamos para votar,
nesta Casa Legislativa, o Conselho Estadual de Saneamento, que
também tem íntima ligação com a discussão dos projetos das cidades
para habitação e saneamento. Grande parte das reivindicações
apresentadas pela Frente Estadual de Saneamento e pelos
movimentos sociais de saneamento ligados às universidades, aos
Municípios e às diversas entidades técnicas, como o Crea e outras
nessa área, foram pouco acolhidas aqui, nesta Casa.

Apresentamos uma proposta de uma composição mais democrática
do Conselho, com a participação do poder público, do governo do
Estado e da sociedade, para representar o conjunto das entidades e o
avanço da importância do saneamento no Estado. O Conselho
Estadual de Saneamento trabalhará o Plano Estadual de
Saneamento, que não conta apenas com os recursos da Copasa.
Trata-se de uma soma grande de recursos do governo federal que
estão chegando a Minas Gerais, para o saneamento básico. Da
mesma forma, há de se considerar também os sistemas autônomos
de saneamento que existem no Estado e preparar-se um plano
integrado para minimizar os problemas de água, de esgoto e seu
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tratamento, de destinação final dos resíduos e de drenagens no
Estado.

O Conselho Estadual de Saneamento tem um papel fundamental,
que é também o de integrar a participação da sociedade ao governo
do Estado e, efetivamente, definir uma política de saneamento para
Minas Gerais em curto, médio e longo prazos, com planejamento
efetivo e com a participação da sociedade. Desejamos que, além do
seu caráter consultivo, já que grande parte dos conselhos hoje têm
caráter deliberativo, o Conselho Estadual de Saneamento tenha
também este perfil para avançar com as políticas. Hoje há vários
conselhos com caráter deliberativo - os de assistência social, saúde,
cidades, segurança alimentar. Todos já estão avançando no aspecto
de ter maior participação e maior decisão nas diretrizes das políticas
do Estado. Deixo esse registro.

O Deputado Carlin Moura reapresentou um substitutivo, e apresentei
outro em relação ao Conselho Estadual, exatamente para termos um
conselho mais democrático, um conselho que represente todas as
entidades que tratam do importante tema de saneamento em Minas
Gerais. E que o governo do Estado democratize e torne transparentes
os recursos e as políticas públicas de saneamento, habitação, enfim,
as políticas sociais em Minas Gerais. Muito obrigada.

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado
Domingos Sávio, solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento
Interno. A Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o prazo
de 20 minutos. Com a palavra, o Deputado Domingos Sávio.

O Deputado Domingos Sávio - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.
Deputados e todos que nos acompanham nesta Casa e pela TV
Assembléia, inicialmente quero congratular-me com o povo da
Venezuela pela sábia decisão de que tomamos conhecimento, a qual,
naturalmente, acompanhamos com interesse, pois tudo o que diz
respeito ao ambiente democrático da nossa América Latina diz
respeito também ao interesse do Brasil. Obviamente, a matéria que ali
se discutia, embora sendo de absoluta autonomia daquele povo
vizinho e irmão, era vista por nós com apreensão quanto à
possibilidade de uma decisão que pudesse ser interpretada como o
caminho a um regime com tendências autocráticas ou o caminho a
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mudanças que pudessem vir a representar um retrocesso para o
ambiente democrático que queremos para toda a América Latina.

Portanto, a vitória do “não” às mudanças propostas pelo Presidente
Hugo Chávez que, em poucas palavras, abriam a perspectiva da
perpetuação no poder, da reeleição por tempo indeterminado, além de
outros artigos que davam autonomias absurdas e concentradoras ao
Comandante-Geral do País, obviamente foi acompanhada com
apreensão por todos nós, brasileiros, com uma torcida explícita de
todos aqueles que têm um sentimento de apego e devoção aos
valores democráticos. Minha maior motivação para a vida pública é ter
a consciência muito clara de que é nosso papel, enquanto
representantes, enquanto líderes, defender, de maneira intransigente,
os valores democráticos e a liberdade, para que, por meio dos
mecanismos que a democracia nos possibilita, possamos construir um
mundo melhor. Construir um mundo melhor na dialética natural da
democracia, no debate natural, no confronto das idéias, na alternância
no poder, partindo desse princípio de que a democracia deve ser a
regra basilar e o sentimento de liberdade que nutre o povo brasileiro e,
quero crer, todo o povo latino-americano.

Sr. Presidente, ontem estive fazendo uma visita à cidade do nobre
Deputado Rêmolo Aloise. Estive lá mais na condição de produtor rural
associado que sou, com muita honra, da Cooparaíso, e tive a alegria
de andar pelos diversos departamentos daquela que é hoje uma das
maiores cooperativas da América Latina e, com certeza, no ramo da
cafeicultura, uma das maiores empresas do mundo. Ali pude ver, com
muita alegria, uma tecnologia de ponta sendo aplicada a serviço do
produtor, um planejamento estratégico feito com muita competência a
serviço do produtor. Tudo isso começa pela missão da cooperativa:
assegurar ao seu associado as melhores condições para que ele,
como produtor rural, possa alcançar seus objetivos. Em linhas gerais,
foi isso que pude absorver do que se impôs como missão aquela
grande corporação, que hoje é uma empresa de sucesso, a mais
importante geradora de emprego e renda daquele grande e belo
Município de São Sebastião do Paraíso. Pude ver ali uma diretoria em
harmonia, trabalhando empenhada em, como disse, chegar ao
resultado para o associado. Este é o grande sentido do
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cooperativismo: não apenas atender bem o cooperado, mas
possibilitar que ele, como principal ator daquele processo, possa
realizar-se, possa ver seus objetivos por meio da soma de esforços e
efetivamente realizar-se.

Ali notamos desde o auxílio ao plantio até à comercialização
diretamente na Bolsa de Nova Iorque, o que o cooperado pode
acompanhar “pari passu”, em tempo real, de maneira extremamente
competente e sem nenhuma possibilidade de lhe ser tirada margem
alguma do seu negócio, mas, pelo contrário, agregando-lhe mais
resultados, mais lucratividade, com um mínimo de custo, uma
estrutura enxuta, gerando bastante emprego para a cidade, pelo
volume de faturamento e pelo número de associados, algo já próximo
de 5 mil associados.

Lá também pude ver as dificuldades do setor produtivo quando
enfrenta a burocracia pública. É nosso papel encurtar essas
distâncias, aproveitar que temos um Governador que tem se mostrado
parceiro de todos os mineiros, aberto ao diálogo. Aqui mesmo tramita
um projeto que procura aperfeiçoar a legislação tributária de Minas, e
uma lista de itens me foi entregue. Há, nessa lista, situações que
podem parecer absurdas, como, por exemplo, a de uma cooperativa
que está na divisa de Minas com São Paulo. Quando esta vai receber
um produto vindo da região do Triângulo ou até mesmo do Sul de
Minas, em algumas circunstâncias, faz um deslocamento passando
pelo Estado de São Paulo, porque é mais perto. Alguém que sai do
Triângulo pode chegar a São Sebastião do Paraíso com um percurso
menor, em rodovias melhores - temos de reconhecer -, passando pelo
Estado de São Paulo. Mas, se a cooperativa adquire esse café de um
associado seu e passa pelo Estado de São Paulo, tem de fazer um
recolhimento de impostos, mesmo este sendo para exportação - pela
Lei Kandir, é diferido o ICMS para exportação. Isso causa um
transtorno, uma dificuldade competitiva para a cooperativa, com um
custo a mais, ou, às vezes, até a obriga a fazer uma operação
absurda - um deslocamento de 100km ou 150km a mais, trafegando
por vias de menor estrutura, para se manter dentro do Estado de
Minas Gerais.

São questões que pude ver e trazer indo àquela instituição. Ao lado
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dos colegas Deputados, estaremos nos empenhando para que essas
mudanças sejam feitas e para que tenhamos um tratamento mais
adequado da questão tributária do café. São vários itens. O que citei é
apenas um exemplo que me parece absurdo: obrigar alguém a fazer
um deslocamento maior, porque, se o veículo passar fora do Estado, a
tributação será diferente, mesmo que a destinação seja para
exportação e mesmo sendo de uma filial para outra, ambas situadas
no Estado de Minas Gerais. Talvez seja necessário um convênio com
o governo do Estado de São Paulo, um entendimento que demonstre
claramente que não se trata de mercadoria sendo vendida para São
Paulo e depois comprada. É uma mercadoria de uma filial de Minas,
de um produtor mineiro, que vai para uma cooperativa também em
Minas, apenas trafegando alguns quilômetros em rodovia paulista. É
óbvio que isso tem como ser controlado, com um posto de fiscalização
no limite da fronteira entre os dois Estados.

Devemos estreitar, cada dia mais, os laços entre o setor produtivo,
os trabalhadores e o governo do Estado, para superarmos essas
dificuldades burocráticas, conseguirmos reduzir tarifas e, com isso,
fazer o que está acontecendo em Minas. O Governador até fez um
destaque, corrigindo uma informação equivocada de um determinado
veículo de imprensa que disse que Minas é o Estado que mais está
aumentando impostos. Minas não aumentou impostos durante o
governo Aécio Neves; aumentou a arrecadação, porque cresceu mais.
Aí é correto aumentar a arrecadação. Mas, em alguns momentos,
ainda há situações perversas, como, por exemplo, multas abusivas.
Há um projeto tramitando nesta Casa que trata de começar a reduzir
os abusos existentes em algumas multas. Claro que o inadimplente, o
sonegador não pode ser tratado da mesma forma que o contribuinte
que cumpre adequadamente as suas obrigações. Mas também não
pode haver uma punição que inviabilize o empreendedor, o pequeno
comerciante, o dono da padaria ou do pequeno supermercado, e
assim por diante.

Outro aspecto: fala-se muito que a anistia, às vezes, vicia. Temos de
reconhecer que, muitas vezes, é necessária a anistia, porque a
história de tributação do Brasil e de Minas é de absurdos e exageros.
As próprias multas, às quais acabo de me referir, são, em muitos



654

casos, exageradas. Então é imprescindível que haja a capacidade de
rever isso por parte do Estado.

Esse projeto trata também de possibilitar uma anistia significativa de
multa e de juros, para que o contribuinte coloque a sua vida em dia e,
obviamente, procure manter-se em dia dali em diante. Mas é
absolutamente justo - não penso que isso é favor do governo, nem da
Assembléia, nem de “a”, nem de “b”, nem de “c” - que o contribuinte
que foi à Secretaria de Fazenda, renegociou a sua multa ou a sua
dívida, fez a confissão de dívida, pactuou parcelamentos para colocar
a sua situação fiscal em dia, mas não levou nenhum benefício da
anistia, porque ela ainda não existia - ele tem a dívida da multa e dos
juros confessada -, também seja beneficiado. Se não, no mínimo, há
uma incoerência. Alguém que está devendo e que não procurou o
Estado agora procurará e receberá o benefício da anistia; e alguém
que procurou o Estado, Deputado Getúlio Neiva, disse que estava de
fato devendo e que queria parcelar a dívida, é multado, paga os juros,
faz a confissão de dívida e começa a pagar. Vêm aí talvez mais 20,
30, 100 parcelas a serem pagas. Ora, não é justo que se dê anistia
para quem não foi negociar a dívida, está 100% inadimplente, e deixar
totalmente de fora desse processo quem começou a pagá-la e fez um
parcelamento.

Portanto essas situações precisam ser resolvidas, mas com a
transparência necessária de que isso não é favor algum. Se é anistia,
deve ser para todos; aliás, com a transparência necessária de que
isso estaria sendo feito pela Casa como um todo. Às vezes pode
parecer que não está sendo assim, e isso trazer um desconforto para
a própria Assembléia Legislativa ou o contribuinte.

O Deputado Weliton Prado (em aparte) - Deputado Domingos Sávio,
gostaria de agradecer-lhe a gentileza em conceder-me o aparte.
Discordo de V. Exa. quando diz que este governo não aumentou os
impostos. Ele não só aumentou vários impostos como criou taxas.
Durante o primeiro mandato, no tarifaço, lutamos muito para a
revogação da Taxa de Incêndio para as residências. Criou-se nova
Taxa de Incêndio para o comércio e a indústria. Eles a estão pagando
até hoje. Infelizmente esses recursos não vão para o Corpo de
Bombeiros, mas sim para o caixa único. Apresentamos uma emenda,
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que não foi aprovada. Naquele momento, queríamos que pelo menos
50% - só a metade do recurso arrecadado com a Taxa de Incêndio, do
comércio e da indústria - fosse para o Corpo de Bombeiros.
Infelizmente essa emenda foi derrotada no Plenário. O Corpo de
Bombeiro não possui escada Magirus em praticamente nenhuma
região de Minas Gerais, como Uberlândia, Divinópolis, Vale do
Jequitinhonha e Montes Claros; parece-me que só o de Belo
Horizonte a possui. Não esperaremos uma tragédia para que o
governo se sensibilize e garanta a compra dessa escada para o Corpo
de Bombeiros.

Posso citar vários exemplos.
Finalizando, Deputado Domingos Sávio, gostaria de lhe dizer que

houve aumento no IPVA em mais de 100% para as motos, e as custas
judiciais tiveram aumento de aproximadamente 1.600%.

Agradeço-lhe o aparte. Ficam aqui a nossa ponderação e o nosso
apelo para que o governo do Estado tome providências urgentes
quanto à compra de escada Magirus.

O Deputado Domingos Sávio - Deputado Weliton Prado, fui bastante
claro, mas vou reiterar o que disse. Se V. Exa. estiver acompanhando
os processos, sabe que votamos inúmeros projetos reduzindo o ICMS;
aliás, reduzimos o ICMS do óleo diesel, na cesta básica, nos produtos
hortifrutigranjeiros e em material de construção. Como Deputado,
emendei os projetos que estou citando, incluindo, por exemplo, os
produtos ligados à apicultura - mel e própolis -, para que o pequeno
produtor também tivesse essa redução de 18% para 7%. Estamos
dando um testemunho a V. Exa., absolutamente seguros de que
falamos a verdade.

O projeto que neste momento está tramitando na Assembléia propõe
essa redução em vários itens e multa. Estamos discutindo que não só
a anistia seja concedida, mas também que quem já repactuou a sua
dívida possa ter um desconto e seja beneficiário da anistia.

A taxa do Corpo de Bombeiros foi criada - aliás, é taxa, e não
imposto - e aprovada por esta Casa. Naquela época, não só a base do
governo, mas também todos nós ponderamos que ela deveria ser
criada só para os estabelecimentos comerciais e industriais, que são
atividades com fins lucrativos, e não para as residências. Foi o que o
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Governador Aécio Neves acatou.
Já conhecemos bem o que ocorreu com a frota e os equipamentos

dos Bombeiros a partir dessa taxa. V. Exa. não deve estar
acompanhando isso, mas veio escrito que foram adquiridos com a
taxa de segurança pública do Corpo de Bombeiros. São muitos e
muitos caminhões e veículos de resgate com a aplicação de parcela
dessa taxa, especificamente na área de investimento, conforme ficou
previsto nesta Casa.

É uma questão de estar informado e acompanhar, para não fazer
mera oposição radical, batendo sempre na mesma tecla, como V. Exa.
vem fazendo. Eu o respeito, Deputado, pois sua posição, que é
construída de forma estratégica, durante um mandato foi sempre a de
dizer que essa taxa era uma proeza realizada por V. Exa. O que não
foi. Agora, a estratégia é bater, o tempo todo, na tecla de que V. Exa.
está trabalhando para reduzir a conta de luz da Cemig, o que também
não é nada coerente, uma vez que isso é decidido junto à Aneel.
Todos nós, sem exceção, queremos redução da conta de luz da
Cemig.

Há aqueles incautos, ingênuos, que permitem que esse tipo de
estratégia, de “repetivismo” de todos os dias, de bater na mesma
tecla, de “panfletarismo”, ainda continue sendo usado. É da
democracia. É natural. Só que os ingênuos estão diminuindo. As
pessoas estão começando a ficar mais atentas, para não se deixarem
levar por aqueles que querem ser o pai das crianças bonitas, das
coisas lindas, até das que a natureza produziu, e querem,
sistematicamente, evitar a discussão daquilo sobre o que têm
responsabilidade. Um exemplo é a CPMF, que afeta a vida de todos
os brasileiros. Há que se destacar o superávit que o governo federal já
possui, a ponto de o Presidente Lula chegar aqui e dizer, num
encontro que eu testemunhei no Palácio das Artes, e a imprensa
também: “Prefeitos, gastem rapidamente esse dinheiro”. Mandar
gastar o dinheiro público rapidamente pareceu-me um gesto de
irresponsabilidade. Corram, gastem rapidamente, porque tem mais
dinheiro para vocês gastarem. O “gastem rápido” quase sempre leva à
corrupção, a licitações mal planejadas, à incompetência. Diz “gastem
correndo, porque temos muito dinheiro”, mas, na hora de reduzir ou de
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extinguir a CPMF, chega a fazer chantagem com o povo brasileiro,
dizendo: “Olha, não haverá dinheiro para a saúde, para cesta básica e
para o Bolsa-Família”. Isso é um processo de chantagem, e não um
processo democrático de discutir de forma transparente o Orçamento.

O superávit que já existe e a realidade fiscal hoje, que é bem mais
confortável do que a de oito anos atrás, obviamente permitem essas
revisões.

Concluindo, Sr. Presidente, é justamente por eu defender que tem
de haver redução de impostos, sim, que estou indo agora reunir-me
com o Secretário de Fazenda, juntamente com o Sr. Sílvio Silveira,
Presidente da Associação dos Frigoríficos de Minas Gerais,
objetivando incluir nesse projeto que está tramitando a garantia de
continuidade do crédito de ICMS para a indústria frigorífica de Minas
Gerais, que começou a respirar com o Minas Carne, um programa do
Governador Aécio Neves de incentivo ao frigorífico mineiro. Por que
isso? Porque, infelizmente, estavam falindo os frigoríficos do nosso
Estado e indo o abate do gado mineiro para São Paulo, o que significa
desemprego em Minas, dificuldade para o produtor rural mineiro que
não consegue vender aqui o seu produto, a carne que produz na sua
propriedade, bem como o boi, e assim por diante. Com esse incentivo,
a indústria mineira começou a respirar. Agora, com a possibilidade de
esse crédito não mais ser oferecido, essa indústria está apreensiva.

Assim, irei à Secretaria de Fazenda agora com o Presidente da
associação fazer esse apelo a fim de que a indústria de frigoríficos
mineiros continue a ter o crédito presumido de 7%, o que facilita muito
a vida dos frigoríficos para competirem com os de São Paulo e de
Mato Grosso, que têm esse benefício.

Sr. Presidente, não poderei tratar de outros assuntos ainda ligados à
área fiscal, mas quero reiterar que a Assembléia tem feito o seu papel.
Não podemos terminar este ano sem votar esse projeto que reduz
impostos para várias mercadorias. Estamos incluindo nele os produtos
do Minas Artesanal e o soro de leite, para incentivar a indústria de
laticínio. Estamo-nos empenhando para incentivar a indústria de
barcos que temos em Capitólio e que poderá atrair outras, Deputado
Rêmolo Aloise, que têm uma redução de 25% para 12%. No Rio e em
São Paulo essa alíquota é de 12%. Então, não é justo que Minas
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pague um imposto maior nessa indústria. Muito obrigado, Sr.
Presidente.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente (Deputado Wander Borges) - Vem à Mesa

requerimento do Deputado Paulo Guedes, solicitando a palavra pelo
art. 70 do Regimento Interno. A Presidência defere o requerimento e
fixa ao orador o prazo de 10 minutos. Com a palavra, o Deputado
Paulo Guedes.

O Deputado Paulo Guedes - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs.
Deputados, público presente, mineiros que nos vêem pela TV
Assembléia em mais de 300 cidades de Minas Gerais, infelizmente
não poderei falar tudo que precisaria ser dito aqui, hoje, em virtude da
redução do meu tempo. Imaginei que teria 20 minutos, mas só terei
10.

Todavia, nesses 10 minutos, quero fazer aqui algumas cobranças
importantes, que já temos feito, até de forma cansativa, nesta tribuna.
Pelo fato de até agora ninguém ter tomado nenhuma providência,
tenho a obrigação de continuar insistindo nesses assuntos nesta
Casa.

O primeiro tema é o dos nossos pescadores, o dos quais já falou
hoje um parlamentar da base, o Deputado Carlos Pimenta, do Norte
de Minas. Ele reconheceu a existência do problema e cobrou
providências do Governador do Estado e da Copasa. Ele, que esteve
ontem no São Francisco, viu o problema de perto. Agradeço ao
Deputado Carlos Pimenta por somar comigo neste esforço, até
porque, até o momento, eu estava sozinho nesta luta.

Quero falar sobre os pescadores de Pirapora, São Romão, Ibiaí,
Ponto Chique, São Francisco, Pedras de Maria da Cruz, Januária,
Itacarambi, Manga, enfim, de toda a região atingida pela poluição que
vem ocorrendo no São Francisco, causada pelo esgoto de Belo
Horizonte e da Região Metropolitana, a qual já estamos denunciando
aqui há dois meses. A Defesa Civil, o Estado afirmou que estava
tomando as providências, mas nem as cestas básicas chegaram. E,
mesmo onde chegaram, elas foram entregues pela metade. Estou
com um relatório. Por exemplo, em Manga, há mais de 150
pescadores. Após dois meses, chegaram apenas 100 cestas, ou seja,
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somente uma parte desses pescadores foi atendida. Além disso, elas
não foram entregues na colônia de pescadores até hoje, porque a
Prefeitura ficou sem saber a quem as entregaria, já que mandaram
100 cestas para 150 pescadores.

Outra vergonha é o tamanho das cestas. São minicestas básicas.
Queremos cobrar da Copasa, que teve um lucro exorbitante no
primeiro semestre, assim como da Cemig, que realizou matança no
Rio São Francisco e no Rio Pandeiros, que destinem um pouco de
seus recursos para resolver o problema. Nossa região não precisa ser
tão sacrificada como está sendo. Os pescadores estão sem poder
pescar, sem poder tomar banho nos rios, sem poder beber água, sem
poder vender os peixes, e o governo não faz nada. Ninguém toma
nenhuma providência.

Gostaria de cobrar um esforço maior da Defesa Civil. E, mais, o
Deputado Antônio Júlio falou-me hoje, durante o almoço, que ouviu
uma entrevista do Governador, na qual ele afirmava que todos os
poços artesianos que há três anos estão perfurados e equipados no
Norte de Minas já estavam ligados. Estranhei a informação e liguei
para os Prefeitos. A Cemig passou informação errada ao Governador,
que está sendo enganado. Nenhum poço, Deputado Luiz Tadeu Leite,
foi energizado ainda. Esse problema, que denunciamos aqui, continua
do mesmo jeito. Nenhum poço de nossa região recebeu energia
elétrica. Falhou a assessoria do Governador ao não checar os fatos
antes de dar a informação.

Queremos falar também a respeito do excesso de cobranças, de
fiscalizações, de multas, que está ocorrendo em nossa região por
parte do DER e da polícia. Está negado o direito de ir e vir das
pessoas das cidades do Norte de Minas que se dirigem a Montes
Claros para fazer compras ou tratamento ou para estudar. Na semana
passada, foi montada uma megaoperação em todas as entradas de
Montes Claros, onde os taxistas eram multados sem motivo. O motivo
é o fato de terem de proteger as grandes empresas de ônibus. E as
pessoas doentes que não podem andar de ônibus e têm poucos
recursos, às vezes, usam o táxi como uma forma alternativa, porque o
táxi as deixa na porta do hospital, na porta do posto de saúde ou na
porta do INSS. Esses velhinhos não têm condição de vir de ônibus,



660

chegar à rodoviária de Montes Claros e ir a pé para o INSS. Esse
caso é de intervenção, sim.

O governo precisa saber disso. Há um excesso de cobrança, de
fiscalização. Nunca vi a polícia trabalhar tanto. Essa polícia que
sempre chega atrasada nas ocorrências e nos problemas de que ela
deveria cuidar, quando o assunto é multar e fazer operação para
arrecadar dinheiro, aí o “trem” funciona. E funciona muito bem. É isso
o que está acontecendo no Norte de Minas. Estão multando sem
motivo todos os taxistas.

A propósito, levantarei um problema para o DER. Da mesma forma
como os taxistas de Belo Horizonte podem sair daqui para pegar
passageiros em outro Município, como no Aeroporto de Confins - acho
que  quem  pode mais pode menos -, os taxistas de Brasília de Minas
também podem levar uma pessoa a Montes Claros. É a mesma
distância de Belo Horizonte a Confins. Por que o direito é negado a
uns?

O Deputado Weliton Prado (em aparte) - Deputado Paulo Guedes,
falarei rapidamente. Quero parabenizá-lo. V. Exa. citou a questão da
água, da insensibilidade da Copasa e da Cemig. A água é realmente
um bem público essencial para a vida e não pode ser tratada como
mercadoria. Com os lucros exorbitantes da Copasa e da Cemig, não
eletrificar os poços, como V. Exa. colocou muito bem, é realmente
uma coisa que não tem cabimento. É inadmissível divulgar que houve
eletrificação sem ter havido.

Terminando - porque sei que o tempo de V. Exa. está “em cima” -, o
Deputado que nos antecedeu questionou a Taxa de Incêndio.
Deputado Getúlio Neiva, depois de muita luta, nós, juntamente com o
PMDB, com a aprovação de uma emenda, de minha autoria e também
do PMDB, conseguimos revogar a Taxa de Incêndio das residências.
Estamos com ação no STF contra a Taxa de Incêndio do comércio e
da indústria. Esses recursos vão para o caixa único do Estado. A
maior parte dos Municípios do Estado não têm escada Magyrus.

Estou denunciando que poderá haver, no Estado de Minas Gerais,
incêndios de grandes proporções que poderão causar tragédias. O
Corpo de Bombeiros não está preparado, principalmente em grandes
cidades onde há grandes edifícios que não têm escada Magyrus. Fica
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aqui a denúncia. Governador, fique esperto, porque poderão
acontecer tragédias. E, depois, não adianta “tapar o sol com a
peneira”. Este é o momento de resolver o problema e comprar
escadas Magyrus para Teófilo Otôni, para Montes Claros, para
Uberlândia, para Divinópolis, para cidades do Sul de Minas, para
Uberaba e para a Região Metropolitana de Belo Horizonte, porque
somente a Capital tem. Obrigado.

O Deputado Paulo Guedes - Obrigado, Deputado Weliton Prado.
Quero aqui continuar dizendo que os taxistas de nossa região estão
em desespero. Isso atrapalha a vida das pessoas mais simples que
precisam ir a Montes Claros para resolver seus problemas.

Gostaria que o DER, que está fazendo essa megaoperação para
arrecadação de recursos, também se esforçasse, por exemplo, para
cumprir o seu dever. As nossas rodovias estão cheias de animais, há
cavalos e bois nas pistas. Todo dia acontecem acidentes.
Recentemente aconteceu um acidente com o Deputado Federal
Humberto Souto, que atropelou uma vaca na estrada entre Pirapora e
Montes Claros.

Este é o dever do DER: tirar os animais da pista - mas não tira.
O Deputado Vanderlei Miranda (em aparte) - Muito obrigado,

Deputado Paulo Guedes. Eu estava fora do Plenário instantes atrás,
mas ouvi o pronunciamento de V. Exa. e me senti impelido a vir aqui
quando V. Exa. fazia a defesa dos pescadores da região que V. Exa.
tão bem representa nesta Casa.

É claro que essa é uma preocupação geral do nosso Estado. E,
mais uma vez, quero trazer aqui outra preocupação, relativa,
principalmente, ao cadastro do Rio São Francisco, onde ainda é
possível pescar, especialmente da ponte até o Pontal do Abaeté.

As portarias do IEF estão criando situações muito delicadas,
principalmente para os nossos companheiros barranqueiros, os
pescadores da região, porque estão espantando os turistas de lá. A
boa notícia que trago ao fazer este aparte é que, amanhã, o Dr.
Humberto, Diretor do IEF, terá um encontro comigo e com a Bancada
do PMDB nesta Casa. Na ocasião, falaremos sobre essas demandas
e essa situação criada pela portaria, que hoje restringe e dificulta a ida
do turista, que colabora com o pescador profissional nesta época do
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defeso, ao alugar o seu barco, seu motor, pagando por esse serviço.
Agregada ao valor que recebe do governo, a renda dessa atividade
permite ao pescador sobreviver nesta época.

Na verdade, o que queremos discutir é um aspecto da última
portaria, a de nº 176, salvo engano, que permite ao pescador
profissional pescar 5kg de espécies nativas, e ao turista, não. A lógica
está errada. O pescador profissional está na beirada do rio 24 horas,
sendo que o turista é quem pode levar o complemento salarial para
ele - o qual é muito melhor que 5kg de peixe. Convenhamos, o valor
cobrado é substancial. Hoje é possível alugar um barco com motor e
piloto por R$150,00 ao dia. É um bom dinheiro. Se ele fizer isso uma
vez por semana, coloca R$600,00 por mês no bolso, pilotando um dia
por semana. Portanto, temos de incentivar a ida do turista para lá e
liberar esses 5kg de espécies nativas para a pesca turística.

Agradeço a gentileza do Presidente e peço perdão ao Deputado
Paulo Guedes por ter consumido o restante do seu tempo.

Enquanto estiver nesta Casa, não quero ser omisso, dependendo do
caso, e quero fazer coro com V. Exa. em defesa dos interesses dos
pescadores, não apenas daqueles do São Francisco como dos de
toda a região pesqueira do Estado. Muito obrigado.

O Deputado Paulo Guedes - Eu é que agradeço, Deputado
Vanderlei Miranda. Encerro minha fala deixando, mais uma vez, a
cobrança referente a estes três temas dos quais tratei aqui, hoje: o Rio
São Francisco e os pescadores; os poços artesianos, que até hoje a
Cemig não ligou; e o DER, que está perseguindo os nossos taxistas
na região e atingindo o direito de ir e vir do povo. Está infringindo a
Constituição para defender interesses de pequenos grupos, de duas
ou três empresas.

Quero que o Estado seja realmente usado para defender o povo, e
não, os interesses pequenos. Ao proibirmos os taxistas de saírem de
Manga, Januária, Brasília de Minas, Capitão Enéias para levarem as
pessoas a Montes Claros, estamos ferindo a Constituição Federal,
ferindo o direito de ir e vir das pessoas e o de desempenhar suas
funções. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado
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Adalclever Lopes, solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento
Interno para, nos termos do seu § 1º, transferi-la ao Deputado Getúlio
Neiva. A Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o prazo
de 10 minutos. Com a palavra, o Deputado Getúlio Neiva.

O Deputado Getúlio Neiva - Temos apenas 6 minutos, não é Sr.
Presidente? O Deputado Paulo Guedes usou bem a tribuna e
aproveitou bastante o seu tempo. Parabéns Paulo Guedes, nosso
querido Deputado do Norte de Minas!

Sr. Presidente, o tempo não é suficiente para que eu aborde todos
os assuntos que gostaria hoje, mas falarei de um tema muito
importante para o Estado de Minas Gerais. Na semana passada,
mencionei o fato de não terem entrado em pauta dois projetos de lei: o
que amplia e melhora o Judiciário do nosso Estado e o que refaz a
divisão de ICMS, o chamado ICMS Solidário, que causa impacto no
ICMS da Lei Robin Hood.

Percebemos que esta Casa tenta contemporizar, não ter desarmonia
com os demais poderes e buscar o entendimento, embora ela seja
mal interpretada pela imprensa.

Fiquei estarrecido com a manchete do jornal de hoje que fala que o
Ministério Público venceu a resistência do Deputado Zé Maia em
relação à má-vontade desta Casa. Nunca houve má-vontade desta
Casa para com o Ministério Público nem para com o Tribunal de
Justiça. Ao contrário, na quarta-feira e na quinta-feira, pronunciei-me
aqui a respeito exatamente da busca de uma solução para a
ampliação da Justiça em Minas Gerais. Esse é um apoio que damos e
que queremos dar à ampliação e à melhoria da Justiça para a
população mais pobre, especialmente do nosso Estado.

A minha maior queixa, Sr. Presidente, refere-se ao fato de não
termos conseguido, nas comissões da Casa, colocar em ponto de
votação, na pauta do Plenário, o projeto do ICMS Solidário. Talvez as
pessoas não percebam a profundidade desse projeto, que precisava
ser votado ainda neste ano, para entrar em vigor a partir do dia 1º de
janeiro.

Causa-me espécie, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.
Deputadas, telespectadores, a movimentação que a Assembléia fez
pelo Estado inteiro, em várias reuniões regionais, para discutir e
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buscar subsídios, mas, infelizmente, esse projeto está parado em
alguma comissão e por isso não veio a Plenário. Aliás, hoje
comparecemos à reunião de Líderes justamente para fazer essa
reclamação, para que esse projeto possa entrar em pauta.

Em relação ao projeto do Judiciário, não estamos no fim da
Legislatura e podemos apreciá-lo no ano que vem, sem nenhum
problema. O projeto do ICMS Solidário vai tomar dos Prefeitos das
672 cidades de Minas Gerais um recurso que seria importante para a
governabilidade no ano que vem. Esse projeto do ICMS é o Projeto nº
23/2003, e faz cinco anos que o Deputado Dinis Pinheiro o apresentou
e continua reapresentando-o, sem conseguir chegar ao final.

Esta Casa fez uma grande mobilização sobre isso, com Prefeitos
que aqui compareceram, do Estado inteiro, por isso fico preocupado
se não vamos conseguir colocá-lo na pauta deste ano, mais uma vez.
É uma preocupação.

Na reunião em Teófilo Otôni, fiz a advertência de que haveria uma
manifestação forte do Triângulo Mineiro contra o projeto da
redistribuição do ICMS, que poderia não ser votado em função desta
reação.

Vimos aqui, na plenária, o desabafo do nosso Deputado Zé Maia,
que disse que o Triângulo iria fazer um Estado separado do de Minas
Gerais, em função da lei do ICMS. Ora, sei que aquele foi apenas um
momento e também sei que o Deputado Zé Maia, assim como os
demais Deputados que não defendem o projeto do ICMS Solidário,
como o Deputado Weliton Prado, estão defendendo a sua cidade-
base, a sua cidade de origem, que é Uberlândia, a rica e querida
Uberlândia.

Gostaria de fazer um paralelo com o que está acontecendo no Brasil
de hoje. Graças a Deus, a palavra do Rei Juan Carlos, “Por que no te
callas?”, surtiu efeito na Venezuela e abortou um possível terceiro
mandato para o Lula, porque corremos o risco de o Lula se reeleger
mais uma, duas e até três vezes. Isso porque o Lula descobriu que a
maior parte da população é pobre e diz isso para eles, diretamente,
com as expressões “pobres”, “analfabetos funcionais” e “plenamente
analfabetos”. Ele faz a linguagem do povo e coloca, de forma bastante
forte, a publicidade em cima do Bolsa-Família, que, na verdade, já
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existia e que era o Bolsa-Renda, o Bolsa-Escola e o Vale-Gás. Ele
juntou tudo e fez o Bolsa-Família. Esses três programas antigos são
obra do Fernando Henrique, e o Lula os consolidou em um só,
fazendo uma propaganda muito grande em torno disso.

É preciso elogiá-lo, porque ele ampliou o número de beneficiados, e
também é preciso dizer que esse é um projeto que precisa
permanecer, não porque começou com o Fernando Henrique ou
porque o Lula está faturando em cima dele, mas porque ele tem um
percentual na Região Metropolitana de Belo Horizonte, da qual Sabará
faz parte. São 27,5% da população que está abaixo da linha da
pobreza, por isso não tem como não dar uma solução para isso.

Na minha terra, encontrei uma solução diferenciada, por meio do
projeto Cozinhas Comunitárias, em que as pessoas entravam e
comiam de graça, sem precisar dar o nome.

Mas o governo entende que dar o dinheiro do Bolsa-Família é
melhor. Isso não importa. O que importa é fazermos esse paralelo. O
Lula descobriu que, se se comunicar diretamente com os pobres, que
são maioria, sempre terá aprovação popular muito grande.

E nós aqui, na Assembléia, não descobrimos que, dos 853
Municípios mineiros, 762 levam vantagem com esse projeto; apenas
91 perdem pouco para que muitos ganhem um pedacinho e possam
fazer a chamada justiça tributária. Desde meu primeiro mês de
atuação na Assembléia, venho ressaltando a necessidade de se olhar
a Justiça pelo espírito da lei, e não pela letra fria da lei, e de se buscar
no arcabouço legal brasileiro uma forma de humanizar mais as ações
públicas para beneficiar um número maior de pessoas. Esse projeto
de ICMS Solidário significa justamente aumentar a receita “per capita”
de cada um dos 762 Municípios mais pobres de Minas Gerais, para
que possam, mais eficazmente, atender a população. Ora, se estamos
atendendo os 762 Municípios mais pobres, certamente atenderemos
90% da população mais pobre do nosso Estado, ou mais, ampliando
as receitas desses Municípios. Realmente, causa-me espécie não
termos conseguido colocar esse projeto na pauta, lamentavelmente.
Mas ainda resta esperança, pois há pauta até o dia 20.

Então vamos continuar falando aqui todos os dias. E também
alertando os Prefeitos para telefonarem para os Deputados, aqueles
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que apoiaram e que muitas vezes nem são da sua região, e talvez por
isso não estejam importando muito se sua Prefeitura vai para o buraco
ou não. Mas os Deputados têm uma dívida com os Prefeitos e
Vereadores que os apoiaram. Liguem para eles e digam-lhes para se
juntarem a mim nessa luta isolada, este alto representante do baixo
clero. Sou o mais elevado representante do baixo clero nesta Casa.

Então gostaria de apelar aos Prefeitos e Vereadores que apoiaram
os 77 Deputados para ligarem para eles, e peçam-lhes que não
deixem o Getúlio sozinho, falando sobre a necessidade de votar
urgentemente o ICMS Solidário. Estamos trabalhando, e há várias
pessoas se envolvendo, querendo que esse projeto seja votado. Na
quinta-feira, o Deputado Domingos Sávio fez um aparte concordando
conosco sobre a necessidade de se colocar o assunto na pauta.
Temos apoio de vários Deputados de forma isolada, mas é preciso
que cada Prefeito e Vereador que deu o voto para cada Deputado
telefone para seu representante, que nos ajude nessa luta, que não
pode ser solitária. O ICMS é solidário, mas minha luta não pode ser
solitária. Conto com os senhores. Um abraço.

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 5, 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.

ATA DA 75ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 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: Ata; discurso do

Deputado Weliton Prado; aprovação - Questões de ordem; discurso
do Deputado Durval Ângelo; questões de ordem; chamada para
recomposição de quórum; inexistência de número regimental para a
continuação dos trabalhos - Palavras do Sr. Presidente (2) -



667

Encerramento.
Comparecimento

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

Carvalho - Dinis Pinheiro - Tiago Ulisses - Alencar da Silveira Jr. -
Adalclever Lopes - Ademir Lucas - Agostinho Patrús Filho - Almir
Paraca - André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Arlen Santiago -
Bráulio Braz - Carlin Moura - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta -
Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva -
Deiró Marra - Délio Malheiros - Delvito Alves - Dimas Fabiano - Djalma
Diniz - 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 - Ivair Nogueira - Jayro
Lessa - João Leite - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo
Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Luiz Tadeu Leite - Maria Lúcia
Mendonça - Mauri Torres - Neider Moreira - Padre João - Paulo Cesar
- Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Rômulo
Veneroso - Ronaldo Magalhães - Ruy Muniz - 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 José Henrique) - Às 9h12min, a lista de

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

1ª Parte
Ata

- O Deputado Fahim Sawan, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à
leitura da ata da reunião anterior.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para discuti-la, o Deputado
Weliton Prado.

O Deputado Weliton Prado - Sr. Presidente, “data máxima venia”,
venho mais uma vez solicitar à Mesa que mude os procedimentos
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referentes à leitura da ata. O Deputado Fahim Sawan, durante a
leitura que fez da ata, citou os números de vários projetos e os nomes
de seus autores, mas não sabemos de que tratam esses projetos. E o
princípio da publicidade? Isso é muito grave, porque o cidadão que
está acompanhando esta reunião pela TV Assembléia tem o direito de
saber o que estamos fazendo aqui, tem direito a essas informações.

Está previsto no art. 37 da Constituição da República que “a
administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá
aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade
e eficiência”. Queremos que a população tenha o direito de
acompanhar e saber quais foram os projetos e requerimentos
aprovados. Como vem acontecendo há muito tempo, porque é uma
prática desta Casa, é feita uma leitura muito sucinta das atas. A leitura
pode ser sucinta, não queremos modificar isso. A leitura é tão sucinta
que o Deputado Fahim Sawan não demorou 3 minutos para ler a ata.
Normalmente não são gastos mais que 4 minutos na leitura das atas.

O nosso Regimento Interno prevê o tempo de 15 minutos para a
leitura da ata e da correspondência enviada a esta Casa. Esses 15
minutos seriam suficientes. Sr. Presidente, sei que V. Exa. vai citar o
art. 41, inciso II do Regimento Interno, o qual estabelece que a leitura
da ata deve ser sucinta. Mas esse artigo não determina que não deve
ser registrado o conteúdo de projetos ou de requerimentos. É muito
simples. Cito como exemplo o Projeto de Lei nº 1.082/2007, de autoria
do Deputado Gustavo Corrêa. Por que não se lê que esse projeto
autoriza o Poder Executivo a permutar com o Município de Heliodora o
imóvel que especifica? Não custa nada esclarecer do que trata o
projeto.

O que impede explicar que um projeto em tramitação, de minha
autoria, diminui o ICMS da conta de energia elétrica? Em Minas
Gerais, o ICMS chega a 47%. É o ICMS mais caro de todo o Brasil.
Existe ainda a cobrança por dentro. Durante a leitura da ata, um
requerimento de nossa autoria será apenas um número: o
requerimento número tal foi aprovado ou rejeitado. Mas não ficará
esclarecido que requeremos ao Governador a garantia de que
acabará com a cobrança por dentro desse imposto. Pagam-se 30% de
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ICMS na conta de energia elétrica, mas esse imposto chega a 47%
com a cobrança por dentro. É uma das contas mais caras de todo o
País.

Queremos que sejam cumpridas a Constituição da República e a
Constituição do Estado de Minas, que, em seu art. 13, estabelece que
“a administração pública dos Poderes do Estado e a de entidade
descentralizada está sujeita aos princípios de legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e razoabilidade”.
Outros dispositivos constitucionais também reforçam o princípio da
publicidade, como os arts. 5º e 30 da Constituição da República, que
asseguram o direito de estabelecer aos órgãos públicos informações
do interesse próprio, particular ou coletivo.

Sr. Presidente, queremos que o conteúdo do que está sendo
debatido e decidido pelos Deputados seja levado ao conhecimento da
população. Não podemos tratar essas matérias apenas como
números. Isso não irá interferir na leitura da ata. Não é necessário
colocar-se tudo o que foi discutido, mas somente o que foi discutido e
aprovado. Isso é fundamental. Precisamos evoluir.

Realmente há uma falha, principalmente na interpretação do
Regimento Interno, pois pode haver um entendimento diverso.

O que nós queremos é que, no mínimo, o cidadão possa ter
conhecimento da atuação dos Deputados. Vou terminar antes do
término do meu tempo, pois ainda tenho 4 segundos. Muito obrigado,
Presidente.

O Sr. Presidente - Não havendo retificação a ser feita na ata, dou-a
por aprovada.

Questões de Ordem
O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, quero trazer um assunto

para conhecimento do Plenário, porque se trata de um fato ocorrido
aqui e discutido nesta Casa. No mês de março anunciei no Plenário
que estava tomando duas medidas: uma, na Corregedoria do Tribunal
de Justiça de Minas Gerais, e outra, no Conselho Nacional de Justiça,
contra o Juiz da 1ª Vara Criminal de Sete Lagoas, Edilson
Rumbelsperger Rodrigues. Eu justifiquei a medida naquele momento e
li, no Plenário, a sentença que esse Juiz havia proferido no caso de
uma mulher que tinha sido agredida pelo marido, baseado na Lei
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Maria da Penha. Todos devem lembrar-se das pérolas que tive
oportunidade de ler. O Juiz dizia que a Lei Maria da Penha era
inconstitucional, por ferir ditames da lei natural. Dizia que Deus criou o
homem superior à mulher e que ela tinha de se submeter a isso. Dizia
também, até numa conotação de pseudocientificidade, que a mulher
era inferior ao homem até do ponto de vista neurológico. Nas pérolas
desse Juiz, ele praticamente justificava a violência, como se a mulher
precisasse de corretivo, citando o apóstolo Paulo, que fez
admoestações em relação à mulher na sua participação na plenária
de uma igreja. Eu trouxe o assunto a conhecimento do Plenário.
Infelizmente, 20 dias depois recebi correspondência da Corregedoria
do Tribunal de Justiça, segundo a qual o Poder Judiciário arquivara a
minha representação. Lembro-me também de que, no timbre da
assinatura do Juiz, ele assinava como Juiz de Menores. E argumentei
que, pelo advento do Estatuto da Criança e do Adolescente, seria Juiz
da Infância e da Juventude, e não Juizado de Menores. Até isso o
Tribunal não levou em conta. É interessante que, na defesa
apresentada pelo Juiz, ele faz muitas ironias em relação a este
Deputado e à Comissão de Direitos Humanos. Lamentamos a atitude
da Corregedoria do Tribunal de Justiça, que tem sido
sistematicamente corporativa infelizmente. Não é muito diferente da
nossa, do Poder Legislativo. As nossas Corregedorias, para defesa da
sociedade e para controle, não servem para nada ou pouca utilidade
têm. São estruturas caras, que deveriam simplesmente acabar. Elas
não funcionam. Quantas e quantas pessoas se envolvem numa
correição no Legislativo? Para quê, se é a mesma coisa que aquela
famosa piada da época da ditadura - quando uma grande autoridade
foi apresentar o Ministro da Justiça no Brasil, alguém brincou: para
que Ministro da Justiça num país sob o jugo da ditadura militar? No
Tribunal de Justiça não é diferente; há muitos Juízes e funcionários
para tudo acabar arquivado. E ontem, Sr. Presidente, numa longa
sessão, o Conselho Nacional de Justiça acolheu a nossa
representação, abrindo processo contra um Juiz. É o primeiro caso no
Brasil apresentado pela Comissão de Direitos da Assembléia, em
relação a uma sentença de magistrado. Ele não pode dizer o que quer
numa sentença. Também apresentei denúncia por meio da Comissão
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de Direitos Humanos contra a Juíza de Esmeraldas, Maria José
Starling, e contra o Juiz de Abre-Campo, Wanderlei Salgado de Paiva.
Já abertos os procedimentos, todas as denúncias que encaminhamos
foram acatadas, mas, nesse caso, Sr. Presidente, há quatro anos
esperamos julgamento. Até peço à Mesa da Assembléia e a V. Exa.
que acionem o Conselho Nacional de Justiça, para que dê, o mais
rápido possível, a sentença no caso desses dois Juízes, que é tão
grave quanto o do Juiz de Sete Lagoas. Não esperamos outro
resultado que não seja a condenação e o afastamento desses Juízes
das suas funções. A magistratura de Minas é grande, uma das mais
importantes do País e realmente tem dado demonstrações sérias do
cumprimento da lei; por isso, essas pessoas que prejudicam a
magistratura mineira têm de ser afastadas de suas funções. Hoje, é
um dia de alegria e de júbilo para esta Casa, pois a Comissão de
Direitos Humanos, teve, por unanimidade, a sua terceira denúncia
contra um magistrado aceita no Conselho Nacional de Justiça.

O Deputado Rêmolo Aloise - Sr. Presidente, é muito grave uma
correspondência que recebi da Procuradoria do Ministério Público.
Gostaria que os Deputados tivessem conhecimento, para que possam
fazer uma avaliação. Inicialmente, ela foi encaminhada ao Procurador
Jarbas Soares Júnior, que, por delegação de serviço, pediu que o
Procurador Adjunto, Sr. Alceu José Torres Marques, encaminhasse a
este Deputado. Antes de entrar nesse assunto, quero dizer ao
Deputado Durval Ângelo que não podemos ser superiores às
mulheres. Contesto as suas palavras como teólogo quando disse que,
neurologicamente, as mulheres são inferiores aos homens. Acho que
muito homem neurologicamente nem sequer pensa. As mulheres não
merecem nem do Juiz nem de V. Exa., que é professor de Teologia,
ser desqualificadas na inteligência. Essa é uma questão pessoal que
jamais poderia ser suscitada. Na eleição passada, na cidade de
Carmo do Rio Claro, este Deputado, sem o apoio do Prefeito, com
apoio somente de uma Vereadora, fez uma carreata, Deputada Elisa
Costa, em torno das 20 horas. Por uma questão comemorativa do
processo eleitoral, soltaram alguns foguetes. Foi esse tipo de foguete
normal que soltamos quando queremos festejar alguma coisa.
Entendeu o Promotor de Justiça daquela cidade que nós,
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principalmente o Deputado Rêmolo Aloise, estavámos cometendo um
crime, mas não esclarece o tipo de crime. Será um crime por
terrorismo? Será, nobre Deputado teólogo Durval Ângelo, um crime
ambiental, porque pode ter algum cachorro com lesão auditiva? Será
que vou responder por um crime ambiental, pelo barulho do foguete
que foi solto na passeata das eleições passadas? Olhem bem, Srs.
Deputados, isso aconteceu mais de um ano depois das eleições. Há
um fato muito interessante: vocês se recordam quando estávamos
votando o Projeto de Lei nº 17, do Ministério Público, pedindo
gratificação de diária, e esta Casa reformou o projeto, criando uma
série de inovações? Isso é motivo de uma ação de
inconstitucionalidade que está sob liminar. Muito bem, então. Recebi
uma correspondência para encaminhar ao Ministério Público a minha
defesa por ter soltado um foguete na cidade de Carmo do Rio Claro.
Diante da gravidade do caso, porque posso responder por vários
crimes, posso até ser mandado para Guantânamo, para Cuba, para
ficar preso, diante dessa extraordinária mensagem do Dr. Alceu,
dizendo que o foguete prejudicou muito a sociedade de Carmo do Rio
Claro, e tendo que me defender, em 15 dias, por um foguete que não
soltei, porque não sou fogueteiro, vou encaminhar um requerimento.
Sr. Presidente, estou encaminhando a V. Exa. o requerimento desse
nobre Procurador Adjunto, que está pedindo explicações ao
Deputado, para que V. Exa., por meio de ofício, pergunte em que
crime ele irá me enquadrar. Isso é um absurdo, é uma baixaria que
não tem tamanho. É por isso que esta Casa tem que reagir. Pelo que
estou vendo, ela se ajoelhou. Se não estou cometendo um equívoco,
onde está a proposta de emenda à Constituição do Deputado Gilberto
Abramo, que não tramita nesta Casa? Será que já fizeram acordo?
Será que já estão de abraços e beijos? Isso não pode acontecer. Fica
aqui o meu protesto contra essa baixaria do Ministério Público,
encaminhando a este Deputado um pedido para responder,
criminalmente, por um foguete que não soltou em Carmo do Rio Claro.
Muito obrigado.

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Com a palavra, pelo art.
164 do Regimento Interno, o Deputado Durval Ângelo.

O Deputado Durval Ângelo - Acho que o Deputado Rêmolo Aloise
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ficou um pouco abalado pelo processo do foguete e colocou em minha
boca palavras que não foram ditas. O que eu citei a respeito da
inferioridade das mulheres foi a sentença do Juiz. Acho que o
Deputado se confundiu, diante de um fato tão grave como este, o de
que uma correligionária dele, no dia 27 de setembro, soltou foguete
em Carmo do Rio Claro.

O zeloso Promotor mandou o Sargento da Polícia Militar fazer uma
ocorrência e descobriu que a Vereadora que soltava o foguete
apoiava o Deputado Rêmolo Aloise. Que coisa grave: aí, o foguete
deixou de ser contravenção. O Deputado Rêmolo confundiu um
pouco. Realmente, pelo que vemos nos autos, o Promotor pode não
acusar o Deputado por contravenção pelo fato de soltar foguete, mas
por estar incentivando o terrorismo, por conluio com o terrorismo.
Quem sabe, um avião secreto dos Estados Unidos possa levá-lo para
a ilha de Guantánamo - pena rigorosa. Já pensou vermos o Deputado
Rêmolo Aloise em Guantánamo de uniforme laranja e capuz,
algemado em uma cela?

Também acho que soltar foguete deixa de ser contravenção, e o
Deputado pode ser enquadrado em pena grave, prevista na lei de
proteção aos animais. O cachorro do Promotor - no bom sentido;
estou falando do animal de quatro patas, não do outro -, com todo o
amor e carinho, é o melhor amigo do homem. Isso é importante. Há
um ditado que diz: “É melhor ter um cachorro amigo do que um amigo
cachorro”. Isso é grave. Um foguete, imaginem. Quem sabe o
cachorro do Dr. Alceu também ouviu aqui, em Belo Horizonte? Isso é
gravíssimo. Assim, ele também pode ser enquadrado.

Daí, acho que ele confundiu minha declaração, Sr. Presidente:
estava falando da sentença do Juiz, não do meu ponto de vista, muito
pelo contrário. Longe de qualquer idéia. Mas ele também pode ser
enquadrado por atentado violento ao pudor. Um foguete pode lembrar
alguma coisa ligada à linguagem médica, a alguma flatulência.

O Deputado Rêmolo Aloise - Não à porção terminal do reto.
O Deputado Durval Ângelo - Não estou dizendo isso. Mas ele pode

ser autuado por atentado violento ao pudor, com pena grave.
Quero aqui elogiar o Promotor de Carmo do Rio Claro. Deputado

Rêmolo Aloise, na contramão do que o senhor disse, ele é um
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Promotor zeloso, preocupado com o bem da comunidade de Carmo
do Rio Claro, pode ter certeza, para que todos os seus direitos sejam
preservados. Mas referi-me ao Juiz da 1ª Vara Criminal, de Sete
Lagoas, que esteve ontem no Conselho Nacional de Justiça para a
abertura do processo, por 11 votos a 0. Esse processo se deu por
causa de uma representação nossa, da Comissão de Direitos
Humanos. As palavras desrespeitosas foram dele.

Deputado Rêmolo Aloise, com Juízes e Promotores como esses,
coitada da Justiça em Minas Gerais. É lamentável saber que uma
decisão que pode definir a vida de uma pessoa, o direito de ir e vir
seja exarada por pessoas assim. Sr. Presidente, V. Exa. é votado em
Sete Lagoas e sabe que uma denúncia de Promotor pode definir a
vida de alguém. Assim, estamos sujeitos a pessoas com esses
desequilíbrios emocionais. Acho que tudo isso é desequilíbrio
emocional. Infelizmente, estamos falando de um Juiz e de um
Promotor que são profundamente desequilibrados.

Considero lamentável, Deputado Rêmolo, que tenhamos de trazer
um assunto como esse, mas temos de falar claramente que isso não é
sério. A que ponto estamos chegando, a que absurdo estamos
chegando. Mas, cuidado, Deputado: lei de terrorismo, proteção aos
animais, crime ambiental, e, quem sabe, até pelo problema da
flatulência do Promotor, o senhor também pode ser denunciado por
atentado violento ao pudor.

Questões de Ordem
O Deputado Weliton Prado - Sr. Presidente, novamente “data

maxima venia”, quando estava fazendo uso da palavra para discutir a
ata, ainda faltavam 25 segundos, e fui interrompido em minha fala
pela Presidência, solicitando esta que encerrasse meu
pronunciamento, porque meu tempo já havia expirado. No entanto,
nas duas últimas intervenções, as questões de ordem extrapolaram o
tempo - com todo o respeito pelos importantes assuntos abordados.
Uma delas ultrapassou 7 minutos e 30 segundos, e não houve
nenhum posicionamento, por parte da Presidência, a fim de
interromper o orador. Vejo que há um tratamento diferenciado: o
Regimento Interno da Casa não vale para todos; vale para alguns,
mas outros são tratados de forma diferenciada - e não é o que
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determina o Regimento. Venho cobrar desta Casa um posicionamento
igualitário com relação aos Deputados. Várias e várias vezes minha
fala na tribuna foi interrompida. Quando vou falar sobre qualquer
tema, “não pode, você está fugindo do tema, isso está fora do
Regimento, não é isso o que fala o projeto”. São vários e vários
argumentos. Solicitei por diversas vezes o art. 164, porque fui citado.
Este Deputado que está falando não é atendido; não se passa a
palavra para este Deputado utilizá-la pelo art. 164, nem mesmo nas
sessões anteriores. Solicito à assessoria da Casa que faça um
levantamento de quantas vezes fui citado, até de forma ofensiva, por
outros Deputados. Mas a palavra não é passada para este Deputado
pelo art. 164, enquanto outros Deputados que a solicitam são
prontamente atendidos. Então, “data maxima venia”, com todo o
respeito à condução dos trabalhos, venho solicitar isonomia entre os
Deputados desta Casa. Quero saber qual é o critério para o
tratamento diferenciado aos Deputados. Se for por voto, estou numa
boa, porque tive uma votação legal e mais uma vez agradeço a toda a
população de Minas Gerais. Respeitando meu tempo, o Orçamento já
vai chegar a esta Casa. O orçamento, que em 2003 era de
R$17.000.000.000,00, passou - para mais de R$30.000.000.000,00,
fruto da ação arrecadatória por parte do governo de Minas, do
aumento de impostos, da criação de taxas, prejudicando e dificultando
muito a vida do consumidor, do pequeno comerciante, do
microempresário, dos pequenos produtores rurais. O valor do ICMS é
muito alto. O valor da energia elétrica, acima de 90kW, é o mais caro
do Brasil, uma das energias mais caras do mundo. Quero fazer um
questionamento. Estes são dados oficiais. Execução orçamentária do
Estado em 2007 - os dados referem-se ao período até 30/9/2007 e
estão disponíveis no nosso “site”, www.welitonprado.com.br. Vou
correr, para não extrapolar o tempo. Programa Escola Viva
Comunidade Ativa - Ensino Médio: R$5.000.000,00. Quanto foi
realizado? Zero. Zero. Escola de Rede - Ensino Fundamental:
investimentos, R$10.200.000,00. Realizado, aplicado, zero. Escola de
Rede - Ensino Médio: investimentos, R$10.000.000,00. Executado,
zero. Implementação de lavouras comunitárias: R$3.400.000,00. Zero.
Zero de novo. Está aqui. Saúde em Casa - Infra-Estrutura:
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R$37.500.000,00. Aplicado, realizado, zero. Empenhado, zero. Saúde
em Casa: R$1.000.000,00. Sabe quanto foi aplicado? Zero. Zero.
Zero. Zero. Infra-Estrutura de Aeroportos no Triângulo Mineiro e Alto
Paranaíba. Sabe quanto foi aplicado e executado do orçamento? Está
aqui. Zero de novo. Agora, em outras áreas, não há problema, não é?
A Cemig praticamente detém o monopólio; controla 96% da energia
no Estado de Minas Gerais. A Cemig gasta muito com publicidade e
propaganda porque tem muito medo de perder o mercado para as
outras companhias. Aí, se tem dinheiro do Estado... O governo gastou
muito em publicidade para divulgar esses programas que registram
investimentos e informar a população sobre o que ele falou que fez,
mas não fez; e está aqui a prova. São dados oficiais. Estou dentro do
meu tempo. Obrigado, Sr. Presidente.

O Deputado Rêmolo Aloise - Nobre Presidente, ante a gravidade
dos documentos que entreguei a V. Exa., gostaria de deixar expresso
para este Plenário, principalmente para o Presidente da Comissão de
Justiça, Deputado Dalmo Ribeiro Silva, que tenho data e prazo para
responder. O Dalmo está lá. Por gentileza, Presidente, em qual data o
Promotor Adjunto encaminhou essa correspondência? Tenho 15 dias
de prazo e estou dentro dele. Então, para que não corra à revelia e na
medida em que, no meu entendimento, a Assembléia faz parte, sim,
dessa questão, porque nos documentos ela é citada, assim como eu,
em meu quinto mandato; assim, para não perder o prazo e para que
não corra à revelia, eu gostaria que V. Exa. tomasse as providências
cabíveis e as encaminhasse ao Ministério Público, através da
Procuradoria desta Casa, porque não consegui entender qual crime
cometi, se não pratiquei nenhuma ação de soltar foguete, hora
nenhuma. Trago este requerimento para o Plenário desta Casa e para
os Srs. Deputados, para que, amanhã ou depois, não digam que
deixei de responder a um pedido do Ministério Público. Peço a V.
Exa., Deputado Dalmo Ribeiro, profundo conhecedor de matéria
jurídica, que, diante da gravidade deste fato de eu ter que responder
pelo que não cometi, a Assembléia, através da Mesa, do Sr.
Presidente Alberto Pinto Coelho, tenha um entendimento quanto à
razão desse documento. Fica aqui a minha resposta ao requerimento
do Dr. Alceu, e espero que esta Assembléia tome as providências
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cabíveis quanto ao que está sendo imputado a este Deputado. Muito
obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Deputado Rêmolo
Aloise que lhe dará todo o apoio legal e necessário, já que V. Exa. é
membro desta Assembléia. Colocaremos a Procuradoria para orientá-
lo da melhor maneira possível.

O Deputado André Quintão - Bem, Sr. Presidente, primeiramente,
quero cumprimentar o Deputado Lafayette de Andrada, escolhido
como Secretário-Geral do PSDB, por convenção. Com certeza, é uma
escolha que enobrece não só o partido, mas também esta Casa: é
mais um Deputado Estadual que ocupa uma posição relevante em
partidos, já que o nobre Deputado Domingos Sávio ocupava um cargo
muito importante neste grande Partido da Social Democracia
Brasileira. Quero também solidarizar-me com o Deputado Rêmolo
Aloise. Até estranho esse fato e quero dar aqui um depoimento de
natureza política, mas também profissional: o Dr. Alceu é, talvez, um
dos integrantes mais respeitados do Ministério Público, filho de
Jabuticatubas. Então, acho importante que qualquer mal-entendido,
que qualquer questão de exagero seja devidamente esclarecida. E há
exageros mesmo, Sr. Presidente. Ouvindo o Deputado Rêmolo Aloise,
lembrei-me de um fato ocorrido durante a minha campanha. Não
mencionarei o nome do Juiz nem a cidade. Mas, devido aos parcos,
escassos, poucos recursos, em uma cidade não havia sequer um
carro de som, mas havia uma bicicleta de som. Eu, chegando, à
cidade, fui recebido pela minha bicicleta de som, que passou perto do
fórum. E o Juiz, que se encontrava passeando na praça, resolveu
multar-me, porque a bicicleta passou na frente do fórum. Depois,
notificou-me a uns 100km à frente. Pagou para me notificar, porque
uma bicicleta de som foi me receber. Portanto, solidarizo-me com o
Deputado Rêmolo. Às vezes, a Assembléia é muito generosa,
solidária, fraterna, tem o coração aberto, respeita as autonomias entre
os Poderes, mas é bom que essa questão seja levantada para que
não se cometam excessos. No que diz respeito ao Procurador
Adjunto, Dr. Alceu, tenho a certeza de que se trata de pessoa muito
séria. Sr. Presidente, Deputado Mauri Torres, Líder do governo, temos
uma pauta muito carregada até o final do ano com projetos polêmicos.
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O Regimento Interno, até que seja alterado, permite processos de
protelamento. Portanto, é muito importante que as matérias polêmicas
sejam objeto de profunda discussão, esclarecimento, audiências
públicas. Alguns projetos, como, por exemplo, o que trata da alteração
da lei das Ocips, necessitam que se proceda, em algum momento de
sua tramitação, a um debate público, uma audiência pública, o que já
aprovamos, na Comissão de Participação Popular e Administração
Pública, porque projetos sem o devido aprofundamento podem estar
sujeitos à obstrução. É o caso das Ocips, do projeto do Ipsemg,
projetos que tratam de questões tributárias. Há uma lei que isenta o
cego, os pais de autistas - o pobre, o rico, não - do ICMS, quando da
aquisição de um veículo. Trata-se do deficiente pobre. Não entendo a
inexistência de movimento do governo nesse sentido. Sinceramente,
não me sinto em condições de votar um projeto de isenção tributária,
se a nossa lei, votada pela Casa, não for cumprida. Não gostaria de
aqui ficar até o fim de dezembro, início de janeiro, fevereiro,
obstruindo, como me faculta o Regimento Interno, uma lei que
beneficia pessoa portadora de deficiência. Temos de discutir mais
profundamente esses assuntos polêmicos e determinadas matérias,
porque, caso contrário, a Assembléia corre o risco de ser mal
interpretada. É esse o meu apelo.

O Deputado João Leite - Obrigado, Sr. Presidente. Saúdo meu
colega de partido, Deputado Lafayette de Andrada, escolhido
Secretário-Geral do PSDB, o nosso Deputado Federal e Secretário de
Desenvolvimento Social, Custódio Mattos, Presidente do nosso
Partido, e a presença de vários Deputados estaduais no comando do
partido em Minas Gerais. Tratarei do tema que se refere à
arrecadação. É interessante que os jornais de hoje trazem a
arrecadação do governo federal. É algo de impressionar. A
arrecadação de impostos subiu quase 11% neste ano. Os brasileiros
pagaram ao governo federal R$1.600.000.000,00 por dia somente em
tributos federais, de janeiro a outubro. A receita total chega a
R$491.000.000.000,00. Arrecadação é a do governo federal. Os
números foram divulgados pela “Folha de S. Paulo”: “41,5% a mais
que no mesmo período de 2006, já descontada a inflação medida pelo
IPCA”, no que diz respeito à arrecadação de Imposto de Renda de
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Pessoa Física. É isso o que governo federal está arrecadando. “A
arrecadação com Imposto de Renda de Pessoa Jurídica no ano foi de
R$58.400.000.000,00, 14,21% maior que nos dez primeiros meses do
ano passado, descontado o IPCA.” São interessantes alguns dados:
“O pagamento de Contribuição Social sobre Lucro Líquido gerou
R$28.900.000.000,00 aos cofres públicos, 14% a mais que o mesmo
período do ano passado”. É impressionante o governo Lula com o
setor bancário. É o pai dos bancos na história do País. Os bancos
ganharam tanto que tiveram de pagar impostos no valor de
R$14.300.000.000,00, um aumento real de 33,86% no período. As
companhias de eletricidade aparecem em segundo lugar no “ranking”
de arrecadação. O governo federal joga pesado na arrecadação do
imposto sobre energia. Aqui está a explicação. As companhias de
energia pagaram R$5.000.000.000,00 ao governo federal. Esses
valores estão nos cofres federais, rendendo ao governo
R$491.000.000.000,00. Neste final de ano, a maior preocupação do
governo federal tem sido a CPMF, que já lhe rendeu mais de
R$30.000.000.000,00, 10% a mais que o mesmo período do ano
passado. Os números são espetaculares. O Imposto de Renda de
pessoa física, o que o brasileiro paga de CPMF, o que as companhias
pagam são valores impressionantes. O que mais impressiona é que,
no final da arrecadação, aproximadamente R$400.000.000.000,00
ficarão com o governo federal; o restante será dividido entre os mais
de 5 mil Municípios e os 27 Estados da Federação. O governo federal
já determinou vários cortes. Há um contingenciamento do que estava
previsto de R$16.000.000.000,00. Os números também mostram o
impressionante aumento do gasto do governo federal com a máquina,
que ultrapassa o ganho real com a arrecadação de impostos. O
governo só conseguiu ser mais espetacular, ao gastar esse dinheiro:
rapidamente; gasta mais do que arrecada. Muito obrigado.

O Deputado Lafayette de Andrada - Sr. Presidente, direi na mesma
cadência do Deputado João Leite. Foi dito que Minas tem criado taxas
e impostos, mas queria lembrar a fúria arrecadatória do governo
federal. Minas aumentou sua arrecadação, sim, pela eficiência da
tributação, da cobrança do que é devido, mas o governo federal
aumentou a alíquota. Nunca na história deste país, aumentou-se tanto
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a alíquota dos impostos. Nunca na história deste país, os bancos
ganharam tanto dinheiro. É o governo que privilegia os bancos e os
ricos e esmaga os pobres, porque, na hora em que aumenta a
arrecadação das alíquotas, na verdade, ele esmaga o pobre
consumidor e o pobre coitado do contribuinte. Essa é a grande
verdade. Em Minas, ao contrário, para o maior imposto dos Estados, o
ICMS, tramita, nesta Casa, projeto de lei encaminhado pelo governo
de redução de suas alíquotas. Esta é a realidade: Minas aumenta a
arrecadação por meio da sua eficiência e utiliza esse dinheiro para
investimentos. É preciso lembrar que o governo de Minas, o Governo
Aécio, que se iniciou com o Estado em situação financeira difícil, já no
ano que vem fará quase R$7.000.000.000,00 de investimentos. Não
há aumento nem inchaço da máquina pública, como tem feito o
governo federal que, todos os dias e por meio medida provisória, cria
cargos e cargos e cargos para os companheiros. Não. Em Minas, a
eficiência arrecadatória é utilizada para investimentos, e não para o
aumento da máquina pública e do funcionalismo. Então, Sr.
Presidente, gostaria de lembrar isso: os parâmetros são diferentes.
Enquanto Minas aumenta a arrecadação por meio da eficiência, o
governo federal o faz por meio do aumento das alíquotas dos
impostos. Nunca, na história deste país, se criaram tantos impostos na
esfera federal. Esse era o registro que gostaria de fazer.

A Deputada Elisa Costa - Sr. Presidente, na verdade, já deveríamos
estar debatendo o Projeto de Lei nº 1.585, até porque o tema é, de
fato, a questão tributária principalmente no Estado de Minas Gerais.
Agora parece também que o tema da questão tributária alcançou a
esfera nacional. Primeiro, gostaria de lembrar - e penso que, em
relação ao PSDB, números e memória são importantes - que foi
exatamente nos 8 anos do Governo Fernando Henrique Cardoso que
a carga tributária aumentou 10 pontos. Quando Fernando Henrique
assumiu o governo, ela era 26%, e, quando deixou o governo 8 anos
depois, a carga tributária era 36%. Então, esse é um dado que
precisamos afirmar aqui. Segundo, em relação à gestão do País e da
máquina pública, recentemente vi mesmo que a Câmara Federal
aprovou a abertura de concurso público para vagas nas
universidades. São 8 mil vagas para possibilitar efetivamente a
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consolidação das extensões das universidades federais, abrindo
vagas nos cursos noturnos, ou seja, é preciso, sim, investir em política
social e pública, a bem do País e do seu crescimento. É necessário,
sim, ter pessoal, para efetivamente fazer cumprir a boa política
pública, e essa é uma delas e fundamental. No governo anterior, no
do PSDB, na verdade, queriam privatizar as universidades federais. O
Governo do Presidente Lula está expandindo as universidades
federais, criando Cefets no ensino profissionalizante do País e abrindo
vagas no interior do País para promover desenvolvimento regional,
dando oportunidades e espaços à juventude para sua formação ética
e profissional. Quando falamos de arrecadação - e realmente hoje os
jornais apontam a grande arrecadação nacional -, há um dado que
não foi dito aqui: “por que se arrecada mais hoje, neste País e
também em Minas?”. Se formos dizer isso, há mesmo aqui a fúria em
relação aos tributos. Foi efetivamente porque o País começou a
crescer. Observemos todas as manchetes recentes da grande mídia,
que considero conservadora, e analisemos o crescimento da indústria,
do emprego e das exportações. Ou seja, o Brasil definitivamente
entrou no ritmo sustentável de crescimento com planejamento. Hoje o
Estado brasileiro tem um planejamento de médio e longo prazos para
a promoção do desenvolvimento, ou seja, a economia está
estabilizada, a inflação está baixa, e o crescimento econômico está
visível de maneira sustentável. Não estamos como o Presidente Lula
encontrou o País, ou seja, no buraco em que o PSDB colocou a
história brasileira. Faço esse registro. No jornal de hoje há uma
manchete dizendo que o crescimento do setor automotivo tem
promovido um forte impacto no aumento da arrecadação dos impostos
pelo governo. Ou seja, o aumento de arrecadação significa
crescimento e desenvolvimento do País e, é claro, é também devido a
boa gestão contra os sonegadores em relação ao acompanhamento
de perto das empresas que, historicamente, sempre sonegaram
impostos. Precisamos taxar as grandes fortunas. O Presidente Lula já
anunciou neste debate a aprovação da Emenda nº 29 e o debate
sobre a CPMF, o aumento de recursos da saúde da ordem de
R$4.000.000.000,00 para o próximo ano. Anunciou também,
comemorando o Dia Nacional da Consciência Negra, mais
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R$2.000.000.000,00 para garantir a titulação das terras
remanescentes dos quilombos neste país. Ou seja, o governo está
apontando políticas sociais e investimentos sociais com a arrecadação
dos tributos. É importante arrecadar. Mas, muito mais importante do
que uma grande arrecadação é utilizar bem os impostos, devolvê-los
em políticas públicas de educação, de saúde, de política social para o
povo brasileiro e ter servidores comprometidos com o Projeto Nacional
de Desenvolvimento para o nosso país. Ontem, o Presidente anunciou
o projeto de reforma tributária na Câmara Federal, que vem
arrastando-se há anos. O governo, num debate com a sociedade, com
os Governadores, quer discutir profundamente a reforma tributária.
Historicamente não tem conseguido fazê-lo, porque grande parte dos
Governadores não têm deixado a reforma tributária avançar na
Câmara Federal, em razão dos interesses de cada Estado,
especialmente dos Estados mais ricos, que mais arrecadam e que
também não querem distribuir parte dos seus benefícios. A reforma
tributária contribui para todo esse debate, para que haja um pacto
federativo e para que os Municípios recebam mais investimentos para
implementar políticas públicas neste país. Muito obrigada.

O Deputado Getúlio Neiva - Sr. Presidente, na história deste país
nunca tivemos tantas oportunidades e necessidades de discutir os
graves problemas brasileiros. A pauta de hoje contém 18 projetos. É
preciso discutir outros projetos que infelizmente ainda não chegaram e
não foram colocados na pauta, embora estejam nas Comissões e
seus prazos estejam esgotados. O primeiro projeto é sobremaneira
importante: é o projeto sobre o ICMS Solidário, que foi bandeira em
2006 e em 2007, mas não chega no Plenário para ser votado e não
sei por qual motivo. Esse projeto atende 762 Municípios. Estamos
discutindo o Projeto de Lei nº 1.585, em que o Governador reduz os
tributos de várias mercadorias e de várias ações mercantis. É uma
iniciativa absolutamente louvável, mas, repentinamente, parece que
esse projeto é contra o povo e a favor de aumento de tributos. Parece-
me que a discussão está invertida. Esse é um projeto importantíssimo
porque diz respeito à redistribuição do ICMS. Estamos reduzindo as
alíquotas em mais de 60 itens, de acordo com esse projeto do
Governador. Um projeto que parecia ser altamente benéfico para a
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população, pela discussão feita aqui, torna-se um projeto terrível para
Minas Gerais, que aumentará a carga tributária. Isso não é verdade.
Solicito à Presidência e ao Colégio de Líderes que verifiquem a
possibilidade de colocar em pauta a discussão desse projeto. Não
quero que o Deputado Dinis Pinheiro permaneça com esse assunto
em 2006, 2007, 2008 e 2009 porque fica parecendo que é apenas um
instrumento de ação política de um Deputado. Sabemos do
sentimento do Deputado Dinis Pinheiro. Sabemos que o Deputado
quer efetivamente uma solução, quer melhorar a receita dos mais
pobres. Ao discutir o Projeto de Lei nº 1.585, mesmo com a redução
da alíquota e mantendo o equilíbrio da arrecadação, é preciso
redistribuir esse dinheiro para os pequenos Municípios, para os
Municípios mais frágeis de Minas Gerais. Um cidadão de Betim vale
20 vezes mais do que um eleitor do Município vizinho. É um absurdo a
arrecadação de algumas cidades. Na maioria delas, ela é baixíssima,
não permitindo que a administração municipal possa melhorar a vida
dos cidadãos. Outro projeto que vale a pena destacar é o que se
refere ao Tribunal de Justiça. É importante sua votação, porque ele
trata da melhoria da Justiça no Estado. Acabou-se o ano de 2006, e
ele não foi aprovado. Sua discussão foi paralisada. Continua aqui,
preso nas Comissões. Não se tem noção de quando virá a Plenário.
Precisamos de justificativas e explicações do Presidente da Casa e do
Colégio de Líderes. Precisamos saber por que esses projetos não
chegam a Plenário. Precisa chegar ao Plenário outra proposição
importante: a PEC do nosso companheiro Deputado Gilberto Abramo.
Sabemos que algumas coisas importantes acontecem, por exemplo, a
queixa do Rêmolo Aloise, absolutamente necessária. Sabemos que o
Procurador-Geral está com boa intenção, tentando adequar a ação do
Ministério Público do Estado a várias proposições que foram
colocadas no projeto aprovado por esta Casa, vetado pelo
Governador e derrubado com 60 votos. Sabemos que o Procurador-
Geral está interessado em buscar harmonia com o Poder Legislativo.
Tanto é que criou o cargo de Procurador Adjunto de Assuntos
Institucionais. Casos como esse do Deputado Rêmolo Aloise tinham
de ser buscados para tratamento especial, para que não tenhamos de
denunciar abusos de Promotores de Justiça despreparados. O
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Ministério Público, para que melhore sua imagem ou mantenha a boa
imagem que tem perante a população, precisa ter instrumentos de
autoridade para buscar esses processos. Isso também tem de
acontecer no Tribunal de Justiça, que tem de avocar a si alguns
processos em que há exageros de Juízes, para que sua imagem
permaneça intacta. Não podemos ter esses dois órgãos com a
imagem maculada perante a opinião pública. Acho que, nesta reunião
tão bem presidida por V. Exa., permitindo-nos discutir assuntos
genéricos de interesse desta Casa e da população, gostaria que isso
fosse anotado para que fosse discutido com o Colégio de Líderes e
com o Presidente. Esses três processos precisam entrar na pauta
para discussão. Quero, ao mesmo tempo, pedir aos membros desta
Casa para comporem com os vários órgãos de governo, para que
possamos ter paz e harmonia. Assim, poderemos discutir progresso,
desenvolvimento e melhoria da qualidade de vida do povo. Não
podemos ficar aqui discutindo picuinhas e jogando confetes.
Precisamos buscar um comportamento mais equilibrado nesta Casa.
Essa é a proposta que faço a V. Exa. Não podemos atolar a pauta
nesse mês de dezembro. Temos 18 projetos nela. Precisamos andar
com a apreciação desses projetos. Conversei com a direção da Casa
para saber por que a discussão do Projeto nº 1.585 foi parar no meio
da pauta de hoje. Ele estava em plena discussão na pauta de ontem.
Quero cumprimentar V. Exa., Sr. Presidente, por nos permitir levantar
temas tão importantes antes de iniciarmos a votação dos 18 projetos
da pauta de hoje. Meus cumprimentos, Sr. Presidente.

O Deputado Arlen Santiago - Caro Sr. Presidente, antes de entrar no
mérito do projeto, gostaria de fazer a V. Exa. um agradecimento
público pela assistência que, na quinta-feira passada, deu a minha
esposa e as minhas filhas, no Hospital Santo Antônio de Curvelo,
quando sofreram um acidente automobilístico perto daquela cidade.
Graças a Deus, apesar da gravidade do acidente, as quatro estão com
a vida preservada. Podemos, assim, continuar tocando as nossas
vidas, mas com algumas reflexões profundas sobre o que ocorreu.
Agradeço a solidariedade de V. Exa. e a solidariedade que tenho
recebido de todos os membros desta Casa, da minha família e da
família de minha esposa. Agradeço também todas as pessoas que
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nos conhecem e que têm sido extremamente solidárias num momento
bastante difícil por que passamos. Deixo aqui, Sr. Presidente, esse
registro do papel exercido por V. Exa., que, além de um grande
parlamentar e um grande colega da medicina, é um ser humano
excepcional. Deputado Doutor Viana, receba publicamente a minha
admiração, a minha apreciação e, principalmente, os agradecimentos
da Laís e das minhas filhas. Entrando no tema em debate, estou
completamente de acordo com o Deputado Getúlio Neiva. Precisamos
parar com o seguinte procedimento: um lado diz que o Lula é bonito,
lindo e maravilhoso; o outro lado diz que o Aécio Neves é lindo, bonito
e maravilhoso. Precisamos parar com isso. Todos os dois governos
estão tentando fazer o melhor, mas estão cometendo erros
gravíssimos. Fiquei estupefato com a questão do custeio da máquina
pública federal. Está subindo muito, Sr. Presidente. Esse custeio subiu
quase 15%, mas o índice de inflação foi 3%. Para arcar com isso, é
preciso arrancar do povo brasileiro mais impostos. Para que se possa
aumentar a quantidade de funcionários públicos, é necessário
arrancar recursos do povo. A nossa querida e estimada Deputada
Elisa Costa estava comentando a respeito dos R$4.000.000.000,00
que serão liberados para a área da saúde em 2008. Desejo e torço
por ela, porque, com sua competência, será uma grande Prefeita de
Governador Valadares. Mas, no dia em que isso acontecer, ela ficará
desesperada ao verificar que muitos pacientes precisam ser tratados
em CTIs, mas os hospitais estão recebendo do SUS menos que o
custo de um paciente em um CTI. Isso ocorre com a maioria dos
procedimentos do SUS. O Ministro, que sabe disso, deseja privatizar
os hospitais públicos federais, a fim de criar fundações. O próprio
partido da Deputada Elisa Costa é radicalmente contra isso. Em Minas
Gerais, também temos as nossas mazelas, que são muito grandes.
Por exemplo, a Cemig, com todo o lucro que tem, não consegue
colocar energia em poços artesianos que estão perfurados e
equipados há um, dois ou três anos. Foi necessária uma reunião entre
o Vice-Governador Anastasia e o Presidente da Cemig, para que essa
ordem fosse dada. Deve ter havido até murros na mesa, porque a
situação é muito dramática. Estamos tendo também problemas sérios
com os órgãos ambientais do Estado: não conseguem aprovar as
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licenças ambientais para barragens cujos recursos estão assegurados
pelos governos federal e estadual. Essas barragens, que estão
aguardando há cerca de 10 anos as licenças ambientais, estão
devolvendo recursos. Existem mazelas em todos os governos.
Precisamos escolher os caminhos que esta Casa deve seguir. A vida
é muito passageira. Não podemos ficar defendendo somente essa ou
aquela ideologia. Por exemplo, como podemos ver um colega nosso
ser processado pelo fato de um foguete haver sido lançado e causado
muito barulho? Lançaram um foguete, e nem mesmo ele sabe disso.
Outro fato ocorreu com o Deputado André Quintão em Salinas. O
pessoal colocou uma bicicleta de som, e o Deputado está sendo
processado por causa disso. Disseram também que seu nome estava
em um muro de Divinópolis, mas isso não é verdade. Será que esses
são os grandes temas do País? Com certeza, não. O grande tema do
País realmente é o crescimento econômico. A população não agüenta
pagar mais impostos. Temos de diminuir a máquina pública, para que
o ser humano possa ser atendido. Às 11 horas da manhã, pela
enésima vez, a Associação dos Municípios da Área Mineira da
Sudene, por meio do Prefeito Walmir Moraes e do Prefeito de Montes
Claros, Athos Avelino, marcou uma audiência com o Vice-Presidente
da República, José Alencar, e deverá falar também com o Ministro
Walfrido dos Mares Guia. São dois grandes mineiros que precisam
atentar para o problema da seca do Norte de Minas. Não há nem
logística mais, Doutor Viana, não existe mais caminhão-pipa para ser
alugado. O Cedec e a Copasa querem alugar, mas não existem mais,
todos já foram alugados. É a maior seca dos últimos 40 anos. Já
perdemos mais de 100 mil cabeças de gado. Os fazendeiros não terão
como recuperar-se. Ou o Vice-Presidente da República vai até o
Presidente Lula e pede uma medida provisória, com um crédito sem
juros para comprarem ração para o resto do gado ou quando começar
a chover... E hoje, graças a Deus, começou a chover em Montes
Claros. Agora vem o broto, e aí é que vai morrer mais gado ainda.
Essa região do Jequitinhonha, do Mucuri e do Norte de Minas vai ficar
arrasada. Torcemos para que os Prefeitos Athos, Walmir, o Vice-
Presidente da República, o Dr. Walfrido dos Mares Guia e o
Presidente Lula encontrem um caminho, a fim de que o Banco do
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Nordeste possa financiar esses pequenos produtores e que as nossas
secretarias de meio ambiente achem uma saída. Só para a Barragem
de Berizal, em Taiobeiras, já foram feitos três estudos sobre impactos
ambientais, e a Feam não aceita. E não aceita porque o sapo-caixão
será extinto ou porque o mosquito da dengue será inundado. Essas
são, às vezes, situações que não conseguimos entender. Nossos
governos federal e estadual têm suas mazelas, mas precisamos
estabelecer uma pauta para esta Casa, para ajudarmos o Presidente
Lula e o Governador Aécio Neves a se inteirarem desses problemas,
já que algumas vezes órgãos subalternos não cumprem sua
obrigação. E, infelizmente, temos essa discussão pseudo-ideológica,
que o povo não suporta mais. O que o povo quer saber é o seguinte:
quando chegar ao pronto-socorro, terá atendimento? Isso porque o
preço de uma sutura é inferior ao do fio. Como esses hospitais vão
conseguir se manter? Temos de achar as saídas, e esta Casa tem
membros inteligentes, competentes, que podem encontrar esse
caminho e dar o exemplo para Minas Gerais e para o País. Temos de
discutir os projetos, mas num debate sem a ideologia do quem é bom,
que Lula é bom, que Aécio é bom. Vamos torcer para os dois serem
os melhores possíveis, para que o País saia dessa situação difícil em
que se encontra.

O Sr. Presidente - A Presidência manifesta, mais uma vez, ao
Deputado Arlen Santiago profundos sentimentos de solidariedade pelo
acidente que envolveu sua esposa e suas filhas. Tivemos a
oportunidade, como médico, de prestar-lhes socorro no Hospital Santo
Antônio de Curvelo. Desejamos muita saúde a todas elas.

O Deputado Paulo Guedes - Sr. Presidente, concordo com o
Deputado Arlen Santiago quando ele diz que precisamos ter uma
pauta mais progressiva. Mas quero dizer também que essa pauta de
interesse do País também precisaria andar mais no Congresso
Nacional. Ela não anda, porque temos uma Oposição sem bandeiras
em Brasília, liderada pelo PSDB e pelo PFL; aliás, é DEM, mudou de
nome agora. Eu a vejo como uma Oposição sem sentido, até porque
mandaram no País a vida inteira. O PSDB, por exemplo, ficou no
poder nos últimos oito anos, no governo com o Fernando Henrique
Cardoso, e deixaram o País numa situação calamitosa. Acabaram
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com as nossas reservas. Deixaram os juros a 26% ao ano, pela taxa
Selic. Em vez de gerar emprego, perdemos 1 milhão de postos de
trabalho por ano. A gestão do PSDB no Brasil, foi um caos total. Hoje,
temos um País diferente. O Presidente Lula conseguiu o que quase
ninguém acreditava: organizou a economia do País. Por esse motivo,
a Oposição está perdida. Ela não imaginava que o PT, e com um
metalúrgico, poderia, com medidas simples, fazer com que este País
voltasse a crescer. Hoje, geramos, aproximadamente, 200 mil
empregos por mês. Já são quase 10 milhões de postos de trabalho
gerados pelo governo Lula. A economia mudou, a taxa Selic, que era
26%, hoje caiu para 11%. A perspectiva de crescimento é melhor e o
respeito pelo País, tanto interno quanto externo, é outro. Os
programas sociais têm mudado a cara do País. O Pronaf deu
dignidade aos trabalhadores rurais; o Bolsa-Família acabou com a
fome na periferia e nas pequenas cidades; e o ProUni deu
oportunidade a quem nunca poderia cursar uma faculdade. Tudo isso
foi proporcionado pelo governo Lula, mas poderia estar melhor. A
Oposição reclama do aumento da carga tributária, que não houve em
nosso governo. Hoje ela é de 36%, mas foi deixada pelo PSDB. Ainda
não conseguimos diminuir a carga tributária, porque a própria
Oposição, liderada, aliás, pelos Governadores, não deixa o governo
fazer a reforma tributária em Brasília. É importante ficar claro que a
forma de fazer oposição hoje, liderada pelo PSDB e pelo DEM, não
tem sentido. O Congresso pára um ano para decidir se cassa ou não o
Renan. E não são votadas as coisas importantes que têm de ser
votadas no País, como a reforma política e a reforma tributária. O
Congresso não dá um passo, porque a Oposição, que tem maioria no
Senado e uma base consistente na Câmara Federal, não deixa as
coisas acontecerem. Por falar em carga tributária, o nosso Estado
está com uma imensa vontade na questão da arrecadação,
principalmente nas regiões mais pobres como no Norte de Minas.
Agora, além das altas taxas da Copasa e da Cemig, os órgãos do
governo cismaram de multar. A Cemig, que arrecada quase
R$2.000.000.000,00 por ano - só no primeiro semestre arrecadou
quase R$1.000.000.000,00 -, se nega a colocar energia em um posto
artesiano que atenderá a dezenas de famílias e que está pronto e
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equipado com recursos do governo federal há mais de três anos no
Norte de Minas. Então, para que toda essa vontade de arrecadar, de
cobrar? Isso não volta em termos de benefícios. E mais: algumas
vezes, quando o governo federal dá com uma mão, o governo do
Estado toma com a outra. Agora, Deputada Elisa Costa, as pessoas
da nossa região estão tendo de usar o Bolsa-Família para pagar as
contas de água e de luz, que triplicaram nos últimos anos. Precisamos
fazer com que o governo do Estado, por meio de seus órgãos, olhe
um pouco mais para as regiões mais pobres do Norte de Minas, do
Vale do Jequitinhonha; que a Cemig vá lá ligar os poços. Estamos
falando isso nesta Casa há dois meses e até agora não vimos
nenhuma reação. Que a Copasa olhe também a questão do Rio São
Francisco, cumprindo o seu dever e tratando os esgotos da Região
Metropolitana, o que até hoje não foi feito. Hoje, temos a maior
contaminação na história do Rio São Francisco. O povo ribeirinho está
proibido de tomar banho, beber água e comer peixe. Enfim, são
questões que ficam aí para reflexão, para que Minas e o Brasil
possam avançar.

O Deputado Padre João - Sr. Presidente, alguns oradores, em
questões de ordem, falaram sobre o Projeto nº 1.585, até dizendo que
havia Deputados contrários a esse projeto que vem beneficiar o povo.
Não vi pronunciamento de nenhum Deputado nessa direção, embora
seja preocupante, quando o governo abre mão de arrecadar. Será que
ele tem recurso para investir em setores fundamentais, como a própria
segurança pública? Temos, hoje, um déficit de presídios, de cadeias
públicas. Há um déficit de mais de 15 mil vagas. Outros já dizem que,
em Minas Gerais, o governo avançou por competência, pelo modelo
de gestão que possibilitou arrecadar mais. Isso não corresponde à
verdade. As coisas ficam muito confusas para o telespectador,
primeiro, em relação ao próprio Projeto nº 1.585. Apoiamos o projeto
porque entendemos que vamos possibilitar o avanço de determinados
setores, e alguma coisa que era tratada como resíduo pode ser
matéria-prima para outros produtos, como é o caso do soro. Se
reduzimos a alíquota do soro, vamos possibilitar a sua
industrialização, em vez de jogá-lo em nossos rios, como o Deputado
Paulo Guedes denunciou. Já temos o exemplo do descaso que vem
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acontecendo com o Rio São Francisco por parte da Copasa, do
Estado e de uma série de Municípios. Quando falamos em percentual
de arrecadação, como por exemplo do ICMS, se no Brasil houve um
avanço de 44%, em Minas Gerais foi de 54%. Sobre o IPVA, se no
Brasil foi de 60%, em Minas foi de 83%. Se as taxas do Brasil foram
de 68%, em Minas Gerais foram de 92%. Em alguns casos, foram até
de 100%. Isso é preocupante, porque cada um tem que cadastrar
desde uma mina até uma cisterna. Quem está na roça está sufocado
com tantas taxas, com tantas cobranças, inviabilizando qualquer
negócio. Quero retomar a palavra do Deputado André Quintão e
alertar, desde já, a todos os outros Deputados que estão organizando
viagens que, se a Mesa não se assentar para discutir uma pauta,
estamos dispostos a ficar aqui durante todo o mês de dezembro e de
janeiro. Para nós, a prioridade é servir o povo mineiro. Somos muito
bem pagos para trabalhar e servir o povo mineiro. Temos que discutir
projetos importantes, como a Proposta de Emenda à Constituição nº
23, que vem tendo prorrogada a sua discussão. Estamos impedidos
de realizar audiência pública para discutir essa proposta. É uma
vergonha ter tanta terra concentrada nas mãos de poucas empresas,
enquanto trabalhadores e trabalhadoras têm que ir para São Paulo
sobreviver. Mais de 200 mil trabalhadores saíram do Norte de Minas e
do Vale do Jequitinhonha e foram para São Paulo, enquanto aqui há
terras ociosas, devolutas, públicas, concentradas nas mãos de
algumas reflorestadoras, até com contrato vencido. De fato, é
importante termos uma pauta e a discutirmos com todos os
Deputados, porque representamos o povo mineiro. Muito obrigado.

O Deputado Weliton Prado - Agradeço, Sr. Presidente. Não foi só
este Deputado que vos fala que utilizou a palavra pela segunda vez.
No início dos trabalhos, o Deputado Rêmolo Aloise utilizou a palavra,
pela ordem, por duas vezes. Não vejo problema nenhum nisso e V.
Exa. também não apresentou nenhum empecilho a que eu me
manifestasse novamente. Agradeço-lhe por isso. O Deputado Padre
João expôs muito bem as dificuldades que a população vive,
principalmente as pessoas mais pobres. Apresentou-nos, com muita
propriedade, o levantamento de dados em relação a taxas, impostos,
IPVA e a algumas contribuições, mostrando que, em Minas Gerais,
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houve aumento muito superior à média do Brasil. Por exemplo, em
São Paulo, o Governador do PSDB, Alckmin, está diminuindo o IPVA
dos veículos automotores.

O Sr. Presidente - O Governador é o Serra.
O Deputado Weliton Prado - Muito obrigado. Prova de que V. Exa.

está muito atento à minha fala.
O Sr. Presidente - A todas as falas.
O Deputado Weliton Prado - Muito obrigado mesmo, Sr. Presidente.

Fico muito feliz por V. Exa. acompanhar com tanta atenção meu
pronunciamento e, de forma urgente, fazer as considerações cabíveis
no momento oportuno. Mas o que importa é o IPVA. Em São Paulo, o
governador reduziu o IPVA para o ano que vem. Haverá redução
também em Minas? Na legislatura passada, denunciamos que houve
aumento para beneficiar alguns setores, principalmente as locadoras
de veículos, que ganharam um presente em uma época parecida com
esta, quando começou a discussão. Conseguimos segurar até o final
do ano, mas as locadoras ganharam um presente, o desconto de 50%
no IPVA e no licenciamento. Pela Lei de Responsabilidade Fiscal,
deve haver compensação. Se é concedido um benefício, um presente
de Natal para as locadoras do governo do Estado, deve haver
compensação, senão o Estado perde receita. Qual foi a grata
compensação? Foi suportada pelo trabalhador, pelo consumidor, pelo
pobre, que, às vezes, não tem condições de ter um carro e compra
uma moto por causa do alto valor dos combustíveis. As motos
chegaram a ter aumento de IPVA, em alguns casos, em mais de
100%, justamente por causa da compensação necessária para
conceder o presente para as locadoras. E no ano que vem, como fica
o IPVA em Minas? Vai abaixar também? Vai seguir o exemplo de São
Paulo? Foi lembrada a questão da energia, que é muito séria. Para se
ter idéia, em 2003, uma conta de luz em que o cidadão pagava
R$49,00, hoje é mais de R$100,00. Pergunto: o salário subiu nessa
mesma proporção? A inflação subiu nessa mesma proporção? Não.
Isso é uma grande injustiça. Na última revisão tarifária, há quase cinco
anos, houve aumento em torno de 30% na conta de energia elétrica. A
justificativa foi a de que o dólar estava muito alto, quase R$4,00 na
época do Fernando Henrique. Hoje, o dólar está abaixo de R$2,00. A
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revisão tarifária será em abril do ano que vem. Estranhamente, a
Cemig sinaliza com a possibilidade de aumento da conta de energia
de elétrica. Não podemos admitir ou aceitar isso. Temos de fazer
campanha em todos os rincões do Estado, pegar abaixo-assinados,
apoio de entidades e de associações. Já conversamos com
representantes do Sindieletro e realizaremos audiência pública, em
que a população tem direito de participar. Levaremos o maior número
de pessoas nessas audiências para pressionar a Agência Nacional de
Energia Elétrica, que tem autonomia e independência para garantir
uma redução significativa do valor da conta de energia elétrica, porque
o cidadão, o consumidor, a dona de casa não agüentam mais. Hoje,
às vezes, a conta de luz fica mais cara do que a prestação da casa
própria. Muitos professores e servidores, que têm salário muito baixo,
às vezes têm de fazer empréstimo para pagar a conta de energia. É
um absurdo a proposta que querem implementar, de negativar o nome
da pessoa. Se não pagar a conta de energia elétrica, seu nome vai
para o SPC. A pessoa será punida duas vezes, porque a maior
punição é o corte da conta de luz, essencial para o cidadão. Já vão
cortar a energia, e ainda querem colocar o nome do cidadão no SPC.
Um projeto que está tramitando impede a cobrança durante feriados e
finais de semana, para o cidadão não ser pego de surpresa com o
corte da energia. A questão é muito séria. Agradeço e quero dizer que
nos empenharemos muito para criar todas as condições necessárias
para garantir a redução do valor da conta de energia. Sou muito justo
e quero fazer um reconhecimento. Agradeço ao Sr. Presidente,
porque durante este meu pronunciamento não fui chamado à atenção
nenhuma vez. Peço desculpa porque já ultrapassei os 5 minutos,
como os outros Deputados também, e o senhor agiu com isonomia em
relação ao tratamento de todos os outros Deputados que utilizaram a
palavra. Tenho de fazer esse reconhecimento e esse agradecimento.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A luta continua pela redução do valor
da tarifa de energia.

O Sr. Presidente - A Presidência agradece as considerações e avisa
o Deputado Weliton Prado que não há discriminação por parte de
ninguém da Mesa, não só com V. Exa., mas com nenhum Deputado
desta Casa. O Deputado José Henrique explicou-me que, ao olhar o
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visor, interpretou errado quando ainda faltavam alguns segundos na
fala de V. Exa, causando confusão e dando a impressão de estar-lhe
tirando a palavra. Agiremos sempre desta maneira, para conduzir da
melhor forma os trabalhos desta Casa.

O Deputado Paulo Guedes - Sr. Presidente, também gostaria de
reconhecer a forma brilhante como V. Exa. vem dirigindo os trabalhos
desta Casa, respeitando todos os colegas, todos os partidos.
Parabenizamos V. Exa. pela forma tranqüila e serena como dirige os
trabalhos desta Casa. Há pouco, em minha primeira intervenção, falei
a respeito das multas. Acabei de receber um telefonema em que fui
comunicado que o DER convocou duas patrulhas de Belo Horizonte e
colocou uma no posto fiscal de Mirabela e outra na saída de Janaúba,
o que está espalhando o pânico. Hoje não passou nenhum taxista
naquele trecho. Os táxis que atendem as cidades vizinhas trazem
para Montes Claros pessoas que vão fazer compras, pessoas que vão
fazer tratamento de saúde, pessoas que vão estudar em Montes
Claros. Naquela região, o táxi é um transporte alternativo mais barato
e mais rápido. Os táxis cobram 30% a menos do que as empresas de
ônibus. Além do quê, quem vai de ônibus tem de parar na rodoviária,
enquanto o táxi leva o passageiro com conforto à sua casa, ao
hospital, ao supermercado, à loja onde fará compras. De uns dias
para cá, o Estado tem proibido rigorosamente o direito de ir e vir das
pessoas, como se aquelas rodovias, a BR-135 e a MG-401, fossem de
propriedade exclusiva da Gontijo, da Transnorte ou das empresas de
ônibus, fazendo uma fiscalização severa, com multas exorbitantes
contra nossos taxistas e contra todo o tipo de transporte alternativo no
Norte de Minas. Não sei por que tudo que é ruim tem que ocorrer
primeiramente no Norte de Minas. O Município de São João das
Missões é o mais pobre do Estado: 75% da sua população são índios,
os xacriabás, e os outros 25% restantes são constituídos por
pequenos agricultores familiares, porque lá não existe agronegócio,
latifundiários. Em São João das Missões, a população é formada por
índios e por pequenos agricultores que têm 5ha, 10ha, 15ha, 20ha de
terra à beira do Rio Itacarambi. Lá, todos os anos havia guerra por
água. Há 20 anos, o governo federal, segundo a Codevasf, construiu
uma barragem que resolveu o problema. Agora temos água o ano
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inteiro no Vale do Itacarambi. As pessoas começaram a se alegrar e a
plantar. No entanto, no mês passado, o Igam chegou lá e multou
todos os produtores rurais do Vale do Itacarambi. As multas são
exorbitantes. Algumas chegam a ultrapassar o valor da propriedade
do pobre coitado. Então, gostaria de fazer um apelo ao Igam e aos
outros órgãos ambientais. Não vi a fúria do Igam, o responsável por
essa área, ao autuar a Copasa, que está jogando esgoto de Belo
Horizonte no Rio São Francisco; ao autuar a Cemig, que cometeu o
maior crime ambiental matando mais de 20 mil peixes no Rio
Pandeiros. Cortou a água e, com isso, matou milhares e milhares de
espécies. A punição é só contra os mais pobres: o pescador, o
lavrador, o pequeno produtor rural. Fica aqui, mais uma vez, esse
apelo. Ontem realizamos uma reunião com a Diretora do Igam, a
Cleide. E lhe disse tudo isso que estou falando agora e pedi que os
órgãos ambientais de Minas esqueçam-se dessa fúria de arrecadar,
Deputado Weliton Prado, e façam um trabalho de conscientizar as
pessoas sobre a importância de se preservar o meio ambiente. Ao
contrário, isso não existe; só existe a vontade de multar, multar e de
colocar os rigores da lei para arrecadar. Aliás, até gostaria de saber
para onde vai tanto dinheiro, fruto dessas multas de arrecadação tanto
da polícia, que agora não deixa mais o transporte alternativo rodar no
Estado - na minha região tem sido assim -, quanto dos órgãos
ambientais, que, em vez de fiscalizar a preservação do meio ambiente
de forma consciente, só pensam em arrecadar.

O Sr. Presidente - Em nome da Mesa e, tenho certeza, de todos os
Deputados, desejamos que Deus continue abençoando a vida do
Deputado Ruy Muniz e de sua esposa Raquel, que ontem
comemoraram bodas de prata, ou seja, 25 anos de casados.

Parabenizamos, em nome da Mesa e de todos os colegas
Deputados, o Deputado Tiago Ulisses, que hoje completa 34 anos.
Desejamos-lhe muita saúde, sucesso e êxito em sua vida.

O Deputado Weliton Prado - Estou vendo que não há quórum para a
continuação da reunião, então gostaria de solicitar a recomposição de
quórum.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência solicita ao Sr.
Secretário que proceda à chamada dos Deputados para a
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recomposição de quórum.
O Sr. Secretário (Deputado Weliton Prado) - ( - Faz a chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 11 Deputados, que,

somados aos 8 em comissões, perfazem o total de 19 parlamentares.
Portanto, não há quórum para a continuação dos trabalhos.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência, nos termos do art. 274 do Regimento Interno, encerra

a discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.585/2007, uma vez
que permaneceu em ordem do dia por 4 reuniões; informa, ainda, que,
no decorrer da discussão, foram apresentados ao projeto um
substitutivo do Deputado Irani Barbosa, que recebeu o nº 2, uma
emenda do Deputado Chico Uejo, que recebeu o nº 15, quatro do
Deputado Alencar da Silveira Jr., que receberam os nºs 16 e 47 a 49,
três do Deputado André Quintão, que receberam os nºs 17 a 19, uma
do Deputado Tiago Ulisses, que recebeu o nº 20, uma do Deputado
Célio Moreira, que recebeu o nº 21, uma do Deputado Roberto
Carvalho, que recebeu o nº 22, três do Deputado Vanderlei Miranda,
que receberam os nºs 23 a 25, uma da Deputada Ana Maria Resende,
que recebeu o nº 26, duas da Deputada Elisa Costa, que receberam
os nºs 27 e 28, uma do Deputado Agostinho Patrús Filho, que recebeu
o nº 29, cinco do Deputado Domingos Sávio, que receberam os nºs 30
a 32, 70 e 71, sete do Deputado Paulo Cesar, que receberam os nºs
33 a 39, trinta do Deputado Weliton Prado, que receberam os nºs 40 a
45 e 90 a 113, uma da Comissão de Política Agropecuária, que
recebeu o nº 46, duas do Deputado Irani Barbosa, que receberam os
nºs 50 e 51, duas do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, que receberam os
nºs 52 e 89, uma do Deputado Gilberto Abramo e outros, que recebeu
o nº 53, dezesseis do Deputado Antônio Júlio, que receberam os nºs
54 a 69, uma do Deputado Fábio Avelar, que recebeu o nº 72, sete do
Deputado Padre João, que receberam os nºs 73 a 79, duas da
Deputada Elisa Costa e do Deputado Carlin Moura, que receberam os
nºs 80 e 81, cinco do Deputado Carlin Moura, que receberam os nºs
82 a 86, uma do Deputado Carlos Pimenta, que recebeu o nº 87, uma
do Deputado Gustavo Valadares, que recebeu o nº 88, e uma do
Deputado Elmiro Nascimento, que recebeu o nº 114, as subemendas
que receberam o nº 1, do Deputado Antônio Júlio, às Emendas nºs 1,



696

2, 4 e 6, e a Subemenda nº 1, do Deputado Vanderlei Miranda, à
Emenda nº 13, e que, nos termos do § 2º do art. 188 do Regimento
Interno, encaminha o substitutivo, as emendas e as subemendas com
o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira para parecer,
deixando de ser recebidas, nos termos do inciso III do art. 173 do
Regimento Interno, duas emendas do Deputado Weliton Prado, por
guardarem identidade com as Emendas nºs 14 e 46 respectivamente.

- O teor do substitutivo, das emendas e das subemendas
apresentados é o seguinte:

SUBSTITUTIVO Nº 2 AO PROJETO DE LEI Nº 1.585/2007
Altera a Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, que consolida a

legislação tributária do Estado de Minas Gerais, e revoga a Lei nº
13.803, de 27 de dezembro de 2000.

Art. 1º - A Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, passa a vigorar
com as seguintes alterações:

“Art. 6º - (...)
§ 5º - (...)
f) aquisição, por microempresa ou empresa de pequeno porte, de

mercadoria destinada a comercialização ou industrialização,
relativamente à diferença entre a alíquota de aquisição e a alíquota
interna.

Art. 12 - (...)
§ 21 - Fica o Poder Executivo autorizado, na forma e nas condições

previstas em regulamento, a reduzir para até 12% (doze por cento) a
carga tributária nas operações internas promovidas por
estabelecimento industrial com móveis, assentos, colchões, estofados,
espumas e mercadorias correlatas.

(...)
§ 24 - Fica o Poder Executivo autorizado, na forma, no prazo e nas

condições previstos em regulamento, a reduzir para até 12% (doze
por cento) a carga tributária nas operações promovidas por
estabelecimentos industrial e comercial com as seguintes
mercadorias:

(...)
XIX - portas e janelas, e seus caixilhos, alizares e soleiras, de

alumínio;
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XX - tanques isotérmicos rodoviários para transporte de leite;
XXI - transformadores de dielétrico líquido.
(...)
§ 30 - (...)
XXIV - eletrodutos e seus acessórios, de plástico, ferro ou aço;
XXV - telhas de até cinco milímetros de espessura, de fibrocimento;
XXVI - ladrilhos e placas de cerâmica para pavimentação ou

revestimento;
XXVII - vidros planos, ainda que beneficiados, temperados ou

laminados;
XXVIII - conversores estáticos;
XXIX - aparelhos para interrupção, seccionamento, proteção,

derivação, ligação ou conexão de circuito elétrico;
XXX - quadros, painéis, consoles, cabinas, armários e outros

suportes com dois ou mais aparelhos relacionados no inciso XXIX
deste parágrafo;

XXXI - partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente
destinadas aos aparelhos relacionados nos incisos XIX e XXX deste
parágrafo;

XXXII - fios, cabos e outros condutores, para uso elétrico, mesmo
com peças de conexão, de cobre ou alumínio;

XXXIII - painéis de madeira industrializada, outras chapas folhas,
películas, tiras e lâminas de plástico, pregos e revestimento de
pavimento de polímeros de cloreto de vinila;

XXXIV - cartucho de tinta para impressora;
XXXV - cartucho de tôner para impressora;
XXXVI - fita para impressora;
XXXVII - disquete e outras mídias para gravação;
XXXVIII - bobina de papel de largura não superior a 8cm (oito

centímetros);
XXXIX - caneta esferográfica;
XL - bucha vegetal “in natura”.
§ 31 - (...)
VII - granito, mármore, ardósia e outras pedras ornamentais;
(...)
X - solução parenteral;
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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 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 à empresa de
construção civil.

§ 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 na operação interna com mercadoria de
propriedade do cooperado ou do associado e a ele destinada, quando
promovida pela cooperativa ou pela associação de que faça parte,
instituídas para cumprir as obrigações tributárias em nome de seus
filiados e detentoras de inscrição coletiva no cadastro de contribuintes
do ICMS, nos termos do regulamento.

§ 43 - Fica o Poder Executivo autorizado, na forma, no prazo e nas
condições previstos em regulamento, a reduzir para até 12% (doze
por cento) a carga tributária nas operações promovidas por
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estabelecimento industrial 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 carburante, gás veicular e energia elétrica.

Art. 13 - (...)
§ 22 - A base de cálculo do imposto devido pelas empresas

distribuidoras de energia elétrica (estabelecimento gerador e agente
de comercialização), responsáveis pelo pagamento do imposto
relativamente às operações anteriores e posteriores, na condição de
contribuinte substituto, é o valor da operação da qual decorra a
entrega do produto ao consumidor, nele computadas as subvenções e
todos os encargos relacionados com o 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” deste artigo poderá ser estendido a outros produtores rurais,
nas hipóteses, na forma e nas condições definidas em regulamento.

(...)
Art. 20-K - (...)
§ 1º - Quando se tratar de transferência de mercadoria para

estabelecimento pertencente ao mesmo titular localizado em outro
Estado, os benefícios mencionados neste artigo somente se aplicam
nas hipóteses autorizadas em regime especial concedido pela
Secretaria de Estado de Fazenda.

(...)
Art. 21-A - Respondem solidariamente pelo crédito tributário da

sociedade cindida:
I - as sociedades que receberem parcelas do patrimônio da
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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 dos beneficiários de empresas de investimento com
sede no exterior que figurem no quadro societário de empresa
envolvida em ilícitos fiscais;

b) a indicação de dados cadastrais falsos;
V - em caso de estabelecimento de comércio varejista de

combustíveis e lubrificantes, assim entendidos os postos de álcool
combustível, gasolina, diesel e demais derivados do refino do
petróleo, nas seguintes hipóteses:

a) violação do dispositivo assegurador da inviolabilidade das
bombas de combustível (lacre), em desconformidade com a legislação
tributária;

b) reincidência na aquisição, distribuição, transporte, estocagem ou
revenda de combustível adulterado ou desconforme.

(...)
Art. 29 - (...)
§ 2º - O Poder Executivo, como medida de simplificação da

tributação, poderá facultar ao contribuinte adotar abatimento de
percentagem fixa a título de montante do imposto cobrado nas
operações e prestações anteriores.

(...)
Art. 32-A - (...)
III - nas saídas de estabelecimento industrial, destinadas a

contribuinte do imposto, de forma que a carga tributária resulte em, no
mínimo, 3,5% (três vírgula cinco por cento), de:

a) embalagens de papelão ondulado;
b) papel destinado à fabricação de embalagens de papelão

ondulado; e
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c) papelão ondulado;
(...)
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

nas condições definidos em regulamento, a conceder, ao contribuinte
que promova operação de venda de produtos com carga tributária
superior à devida na saída imediatamente subseqüente com o mesmo
produto, sistema de compensação tributária que anule a distorção
financeira concorrencial provocada pelo estorno de crédito na
aquisição desses produtos por seus adquirentes.

(...)
Art. 39 - (...)
§ 4º - (...)
II - (...)
a) (...)
a. 5 - de contribuinte que tenha obtido inscrição estadual ou

alteração cadastral com a utilização de dados falsos;
(...)
Art. 52 - (...)
XVI - revelar antecedentes fiscais que desabonem as pessoas

naturais ou jurídicas envolvidas, assim como suas coligadas ou
controladas, ou ainda seus sócios.

(...)
Art. 53 - (...)
§ 11 - As multas previstas nos incisos II a IV, no inciso VII, na alínea

“a” do inciso VIII, na alínea “a” do inciso IX e nos incisos XVI, XXIX,
XXXIII a XXXV do art. 54 e no inciso XXIV do art. 55 serão, além das
reduções previstas nos §§ 9º e 10, reduzidas a 50% (cinqüenta por
cento) do valor, caso seja sanada a irregularidade e efetuado o
pagamento integral no prazo de até 45 dias da ciência do auto de
infração.
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§ 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 (quinze mil Unidades
Fiscais do Estado de Minas Gerais) por equipamento;

XXXVII - por romper, falsificar, adulterar, inutilizar ou não utilizar
lacre, quando obrigado o seu uso em estabelecimentos, veículos,
equipamentos ou documentos - 15.000 (quinze mil) Ufemgs por lacre;

XXXVIII - por deixar de entregar ao Fisco documento comprobatório
da efetiva exportação de mercadoria na forma definida em
regulamento e no prazo estabelecido pelo Fisco:

a) 100 (cem) Ufemgs por documento, quando se tratar de
microempresa, microprodutor rural ou produtor rural de pequeno porte;

b) 500 (quinhentas) Ufemgs por documento, nas hipóteses não
previstas na alínea "a".

(...)
§ 3º - As penalidades previstas nos incisos XV e XX a XXVIII

aplicam-se também quando as infrações estiverem relacionadas a
bomba para abastecimento de combustíveis ou a instrumento de
medição de volume exigido e controlado pelo Fisco.

Art. 55 - (...)
XXIX - por comercializar em território mineiro a mercadoria em

trânsito neste Estado, objeto de controle de mercadorias em trânsito,
quando não ocorrido o registro de sua saída deste Estado no prazo
fixado em decreto ou no momento em que se identificar, em território
mineiro, o transportador sem a mercadoria objeto do respectivo
controle Fiscal - 40% (quarenta por cento) do valor da operação;

(...)
XXXIV - por promover importação de mercadoria do exterior

mediante simulação de operação interestadual promovida por
interposta empresa localizada em outro Estado - 40% (quarenta por
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cento) do valor da operação.
(...)
Art. 91 - (...)
§ 1º - A microempresa e o empreendedor individual de que trata a

Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006, ficam
isentos do recolhimento das taxas previstas nos subitens 2.1, 2.3, 2.7,
2.9, 2.10, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16 e 2.19 da Tabela A anexa a esta
lei.

(...)
§ 3º - (...)
I - da taxa prevista no subitem 2.1 da Tabela A anexa a esta lei:
a) as hipóteses de análise em regime especial relativo a imposto

devido por substituição tributária;
b) a cooperativa ou a associação de produtores artesanais que

possuem inscrição coletiva no cadastro de contribuintes do ICMS;
(...)
§ 6º - Fica o Poder Executivo autorizado a reduzir os valores ou

conceder isenção das taxas de expediente a que se refere o item 2 da
Tabela A vinculadas a serviços disponibilizados pela internet.

(...)
Art. 113 - (...)
§ 5º - Os serviços a que se referem os subitens 1.1, 1.3.1 e 1.3.2 da

Tabela B e os subitens 1.1, 1.2.1 e 1.2.2 da Tabela M anexas a esta
lei, antes de serem prestados, dependem de requerimento formal do
interessado ou de seu representante legal, ocasião em que
comprovará o pagamento da respectiva taxa.

(...)
Art. 219 - (...)
§ 1º - (...)
III - nos casos previstos em regulamento, inscrição como

contribuinte, alteração cadastral que envolva inclusão ou substituição
de sócio ou reativação da inscrição estadual;

(...)
Art. 219-A - A certidão de débitos tributários será considerada

positiva com efeito de negativa quando dela constar crédito tributário
cuja exigibilidade esteja suspensa ou em curso de cobrança executiva
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com penhora suficiente de bens, o que deverá ser comprovado pelo
interessado perante a administração.

Parágrafo único - Terá os mesmos efeitos da certidão de que trata o
“caput” a certidão referente a responsável subsidiário, antes do
despacho do Juiz que ordenar sua citação em processo de execução
fiscal.”.

Art. 2º - O Título II da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, fica
acrescido do seguinte Capítulo XVI:

“CAPÍTULO XVI
Da distribuição da parcela da receita do produto da arrecadação do

ICMS pertencente aos Municípios
Art. 58-A - A parcela da receita do produto da arrecadação do ICMS

pertencente aos Municípios, de que trata o inciso II do art. 150 da
Constituição do Estado, será distribuída nos percentuais indicados no
Anexo I desta lei, conforme os seguintes critérios:

I - critérios econômicos:
a) Valor Adicionado Fiscal - VAF: valor apurado com base nos

critérios para cálculo da parcela de que trata o inciso I do § 1º do art.
150 da Constituição do Estado;

b) produção de alimentos: os valores decorrentes da aplicação dos
percentuais à frente de cada item serão distribuídos aos Municípios
segundo os seguintes critérios:

1 - parcela de 50% (cinqüenta por cento) do total será distribuída de
acordo com a relação percentual entre a área cultivada do Município e
a área cultivada do Estado, referentes à média dos dois últimos anos,
incluindo-se na área cultivada a área destinada à agricultura de
pequeno porte;

2 - parcela de 25% (vinte e cinco por cento) do total será distribuída
de acordo com a relação percentual entre o número de pequenos
produtores rurais do Município e o número de pequenos produtores
rurais do Estado;

3 - parcela de 15% (quinze por cento) do total será distribuída entre
os Municípios onde exista programa ou estrutura de apoio à produção
e à comercialização de produtos agrícolas, que atenda especialmente
aos pequenos produtores rurais, de acordo com a relação percentual
entre o número de pequenos produtores rurais atendidos e o número
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total de pequenos produtores rurais existentes no Município;
4 - parcela de 10% (dez por cento) do total será distribuída aos

Municípios que tiverem, na estrutura organizacional da Prefeitura,
órgão de apoio ao desenvolvimento agropecuário, respeitada a
mesma relação percentual estabelecida na alínea "b" deste inciso;

c) meio ambiente: observados os seguintes critérios:
1 - parcela de, no máximo, 50% (cinqüenta por cento) do total será

distribuída aos Municípios cujos sistemas de tratamento ou disposição
final de lixo ou de esgoto sanitário, com operação licenciada pelo
órgão ambiental estadual, atendam, no mínimo, a respectivamente
70% (setenta por cento) e 50% (cinqüenta por cento) da população,
sendo que o valor máximo a ser atribuído a cada Município não
excederá o seu investimento, estimado com base na população
atendida e no custo médio "per capita" dos sistemas de aterro
sanitário, usina de compostagem de lixo e estação de tratamento de
esgotos sanitários, fixado pelo Conselho Estadual de Política
Ambiental - Copam;

2 - o restante dos recursos será distribuído com base no Índice de
Conservação do Município, calculado de acordo com o Anexo IV desta
lei, considerando-se as unidades de conservação estaduais, federais
e particulares, bem como as unidades municipais que venham a ser
cadastradas, observados os parâmetros e os procedimentos definidos
pelo órgão ambiental estadual;

3 - a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável fará publicar, até o último dia do trimestre civil, os dados
apurados relativos ao trimestre imediatamente anterior, com a relação
de Municípios habilitados segundo as alíneas “a” e “b” deste inciso,
para fins de distribuição dos recursos no trimestre subseqüente;

d) receita própria: relação percentual entre a receita própria do
Município, oriunda de tributos de sua competência, e as transferências
de recursos federais e estaduais recebidas pelo Município, baseada
em dados relativos ao segundo ano civil imediatamente anterior,
fornecidos pelo Tribunal de Contas do Estado;

e) Municípios mineradores: percentagem média do Imposto Único
sobre Minerais - IUM - recebido pelos Municípios mineradores em
1988, com base em índice elaborado pela Secretaria de Estado de
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Fazenda, demonstrando a efetiva participação de cada um na
arrecadação do IUM naquele exercício;

f) compensação financeira por emancipação de distrito:
compensação financeira aos Municípios remanescentes de Mateus
Leme e Mesquita, devido à emancipação de distritos deles
desmembrados;

II - critérios sociais solidários:
a) área geográfica: relação percentual entre a área geográfica do

Município e a área total do Estado, informada pelo Instituto de
Geociências Aplicadas - IGA ;

b) população: relação percentual entre a população residente no
Município e a população total do Estado, medida segundo dados
fornecidos pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística - IBGE;

c) população dos 50 Municípios mais populosos: relação percentual
entre a população residente em cada um dos 50 Municípios mais
populosos do Estado e a população total destes, medida segundo
dados fornecidos pelo IBGE;

d) educação: relação entre o total de alunos atendidos, inclusive da
pré-escola, e a capacidade mínima de atendimento pelo Município,
publicada pela Secretaria de Estado de Educação até o dia 30 de abril
de cada ano, relativamente aos dados do ano civil imediatamente
anterior, calculada de acordo com o Anexo II desta lei, observado o
disposto no § 1º deste artigo;

e) patrimônio cultural: relação percentual entre o Índice de
Patrimônio Cultural do Município e o somatório dos índices de todos
os Municípios, fornecida pelo Instituto Estadual do Patrimônio
Histórico e Artístico - Iepha -, da Secretaria de Estado de Cultura, que
fará publicar, até o dia 30 de abril de cada ano, os dados apurados
relativos ao ano civil imediatamente anterior, observado o disposto no
Anexo III desta lei;

f) saúde: os valores decorrentes da aplicação dos percentuais
constantes no Anexo I desta lei serão distribuídos aos Municípios
segundo os seguintes critérios:

1 - um valor de incentivo para os Municípios que desenvolverem e
mantiverem em funcionamento programas específicos voltados para o



707

atendimento à saúde das famílias, mediante comprovação na
Secretaria de Estado de Saúde, limitado a 50% (cinqüenta por cento)
do percentual relativo a saúde previsto no Anexo I, que será
distribuído e ponderado conforme a população efetivamente atendida;

2 - encerrada a distribuição conforme a alínea "a" deste inciso, o
saldo remanescente dos recursos alocados segundo essa variável
será distribuído tendo em vista a relação entre os gastos de saúde
"per capita" do Município e o somatório dos gastos de saúde "per
capita" de todos os Municípios do Estado, calculada com base nos
dados relativos ao segundo ano civil imediatamente anterior,
fornecidos pelo Tribunal de Contas do Estado;

g) cota mínima: parcela a ser distribuída em igual valor para todos
os Municípios;

III - critério de compensação solidária:
a) ICMS solidário - relação percentual entre a população residente

em cada um dos Municípios com menor índice de ICMS “per capita”
do Estado e a população total destes, fornecida pela Fundação João
Pinheiro.

§ 1º - Os Municípios cujo índice consolidado dos critérios
econômicos seja superior à média do Estado, acrescida de 40%
(quarenta por cento), ficam excluídos da participação nos critérios
listados no inciso II deste artigo.

§ 2º - Para efeito do disposto no inciso III:
I - considera-se índice de ICMS “per capita” o percentual resultante

da divisão do índice consolidado dos critérios previstos nos incisos I e
II de cada Município pela respectiva população, medida segundo
dados fornecidos pelo IBGE;

II - consideram-se Municípios com menor índice de ICMS “per
capita” aqueles cujo percentual calculado na forma do inciso anterior
seja inferior à média do Estado acrescida de 40% (quarenta por
cento).

§ 3º - Para efeito do disposto na alínea “d” do inciso II deste artigo,
ficam excluídos os Municípios em que o número de alunos atendidos
pela rede municipal não corresponda a, pelo menos, 90% (noventa
por cento) de sua capacidade mínima de atendimento.

§ 4º - Para fins do disposto na alínea “b” do inciso I deste artigo:
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I) os dados relativos à produção de alimentos serão fornecidos pela
Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que
fará publicar a cada trimestre civil, no órgão oficial dos Poderes do
Estado, as informações pertinentes às alíneas enumeradas naquele
inciso, para fins de distribuição no trimestre subseqüente;

II) considera-se pequeno produtor rural aquele que satisfizer os
seguintes requisitos:

a) mantiver até dois empregados permanentes, permitida a
contratação eventual de terceiros;

b) não detiver, a nenhum título, área superior a quatro módulos
fiscais, sendo que cada Município possui seu próprio módulo fiscal,
cuja extensão varia entre o limite mínimo de 5ha (cinco hectares)
(Belo Horizonte) e o máximo de 70ha (setenta hectares) (São Romão);

c) ter, no mínimo, 80% (oitenta por cento) de sua renda bruta anual
proveniente de exploração agropecuária;

d) residir na propriedade rural ou em aglomerado urbano próprio.
§ 5º - A Secretaria de Estado de Saúde fará publicar, no primeiro dia

útil de cada mês, as modificações ocorridas no mês anterior
relativamente aos itens 1 e 2 da alínea "f" do inciso II deste artigo,
para fins de distribuição no mês subseqüente.

§ 6º - A Fundação João Pinheiro fará publicar, até o quinto dia útil de
cada mês, os índices de que tratam os incisos I a III deste artigo que
tenham sofrido alteração, relativos ao mês anterior, bem como a
consolidação destes por Município.

§ 7º - A Secretaria de Estado de Fazenda fará publicar, até o dia 30
de junho de cada ano, o índice provisório de que trata a alínea “a” do
inciso I deste artigo.

§ 8º - Sem prejuízo das ações cíveis e criminais cabíveis, os
Prefeitos Municipais e as associações de Municípios ou seus
representantes poderão impugnar, no prazo de trinta dias contados de
sua publicação, os dados e os índices relativos aos critérios para
apuração anual do VAF e, no prazo de cinco dias úteis, os demais.

§ 9º - A Fundação João Pinheiro fará publicar o resultado do
julgamento das impugnações previstas no § 8º deste artigo no prazo
de 15 dias contados do seu recebimento.

§ 10 - A Secretaria de Estado de Fazenda fará publicar, até o dia 31
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de agosto de cada ano, o índice definitivo de que trata a alínea “a” do
inciso I deste artigo, após o julgamento das impugnações previstas no
§ 8º, bem como o índice consolidado geral de participação de todos os
Municípios, para fins de distribuição dos recursos no exercício
subseqüente.

§ 11 - As publicações de índices previstas nesta lei apresentarão os
dados constitutivos e os percentuais para cada critério, previstos nos
incisos I a III deste artigo.

§ 12 - O critério da compensação financeira por desmembramento
de distrito, previsto na alínea “f” do inciso I, extingue-se no exercício
de 2005, e os resíduos apurados em razão de perda anual serão
incorporados ao índice de que trata o inciso III deste artigo, observado
o disposto no Anexo I desta lei.

Art. 58-B - A apuração do VAF compreenderá o montante global da
apresentação do movimento econômico, observado o disposto na Lei
Complementar Federal nº 63, de 11 de janeiro de 1990.

Art. 58-C - Para se estabelecer o valor adicionado relativo à
produção e à circulação de mercadorias e à prestação de serviços
tributados pelo ICMS, quando o estabelecimento do contribuinte do
imposto se estender pelos territórios de mais de um Município, a
apuração do valor adicionado será feita proporcionalmente, mediante
acordo celebrado entre os Municípios envolvidos e homologado pela
Secretaria de Estado de Fazenda.

§ 1º - O contribuinte do imposto, ao prestar sua declaração anual,
deve informar os valores adicionados nas operações realizadas no
território de cada Município, dando conhecimento a todos os
interessados, na hipótese de não haver o acordo previsto no “caput”
deste artigo.

§ 2º - Na impossibilidade técnica de discriminar o valor adicionado
ocorrido no território de cada Município, o contribuinte deverá apurá-lo
na proporção da área utilizada pelo estabelecimento nas etapas de
produção, comercialização, prestação de serviços, armazenamento,
administração, estacionamento ou outras em que haja
desenvolvimento de qualquer tipo de atividade operacional do
estabelecimento.

§ 3º - Na ocorrência de descumprimento do disposto nos parágrafos
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anteriores ou diante da discordância da proporcionalidade
apresentada pelo contribuinte do imposto, cabe recurso à Secretaria
de Estado de Fazenda, na fase de apuração dos índices definitivos,
para que nomeie uma comissão especial de arbitramento, a quem
competirá fixar a proporcionalidade.”.

Art. 3º - A Tabela F anexa à Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de
1975, fica acrescida dos seguintes itens 10 e 11:
“Tabela F
(...)

* - A Tabela F acrescida dos itens 10 e 11 foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 6.12.2007.

Art. 4º - A Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, fica acrescida
dos seguintes Anexos I a IV:

* - A tabela referente ao “ANEXO I (a que se refere o art. 58-A da Lei
nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975) foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 6.12.2007.

Anexo II
  * - A tabela referente ao Índice de Educação - PEI
(a que se refere a alínea “d” do inciso II do art. 58-A da Lei nº 6.763,
de 26 de dezembro de 1975) foi publicada no “Diário do Legislativo”
de 6.12.2007.

a.1) MRMi é o número de matrículas na rede municipal de ensino do
Município;

a.2) CMA é a capacidade mínima de atendimento do Município,
calculada pela relação entre 25% (vinte e cinco por cento) da receita
de impostos do Município, compreendida a proveniente de
transferências, e o custo por aluno estimado pela Secretaria de
Estado de Educação;

b) ICMAi é o somatório do ICMAi para todos os Municípios.
Anexo III

* - A tabela referente ao Índice de Patrimônio Cultural - PPC (a que se
refere a alínea “e” do Inciso II do art. 58-a da Lei nº 6.763, de 26 de
dezembro de 1975) foi publicada o “Diário do Legislativo” de
6.12.2007.

Notas:
1 - Os dados relativos aos bens tombados em nível federal são os
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constantes no "Guia de Bens Tombados em Minas Gerais", publicado
anualmente pelo Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional -
Iphan.

2 - Os dados relativos aos bens tombados em nível estadual são os
constantes na "Relação de Bens Tombados em Minas Gerais",
fornecida pelo Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de
Minas Gerais - Iepha-MG -, e no art. 84 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado de Minas
Gerais.

3 - O número de domicílios a que se refere a tabela foi obtido a partir
do somatório do número total de domicílios dos setores censitários
integrantes dos perímetros de tombamento.

4 - Os perímetros de tombamento são os estabelecidos pelos
respectivos dossiês de tombamento ou originários de estudos e
resoluções da 13ª Coordenação Regional do Iphan.

5 - O número total de domicílios é o fornecido pelo IBGE.
6 - Os dados relativos aos tombamentos e às políticas municipais

são os atestados pelo Conselho Curador do Iepha-MG, mediante a
comprovação, pelo Município:

a) de que os tombamentos estão sendo realizados conforme técnica
e metodologia adequadas;

b) de que possui política de preservação de patrimônio cultural,
devidamente respaldada por lei;

c) de que tem efetiva atuação na preservação dos seus bens
culturais.

Anexo IV
Índice de Conservação do Município - IC

(a que se refere o item 2 da alínea “c” do inciso I do art. 58-A da Lei nº
6.763, de 26 de dezembro de 1975)

I - Índice de Conservação do Município "I"
IC = FCMi, / FCE onde:
a) FCMi = Fator de Conservação do Município "I";
b) FCE = Fator de Conservação do Estado.
II - FCE - Fator de Conservação do Estado
FCE = FCMI, onde:
a) FCMi = Fator de Conservação do Município "I"
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FCMi = FCM i, I;
b) FCM I,j = Fator de Conservação da Unidade de Conservação "j "

no Município "I".
III - FCMij = Área Uci,j x FC x FQ, / Área Mi onde:
a) Área UC i,j = Área da Unidade de Conservação “j” no Município

"i";
b) Área Mi = Área do Município "i";
c) FC = Fator de Conservação relativo à categoria de Unidade de

Conservação, conforme tabela;
d) FQ - Fator de Qualidade, variável de 0,1 (um décimo) a 1 (um),

relativo à qualidade física da área, plano de manejo, infra-estrutura,
entorno protetivo, estrutura de proteção e fiscalização, dentre outros
parâmetros, conforme deliberação normativa do Conselho Estadual de
Política Ambiental - Copam. (1)

Nota: 1 - O Fator de Qualidade será igual a 1 (um) até que sejam
ponderadas as variáveis e disciplinada sua aplicação, por meio da
deliberação normativa do Copam.

* - A tabela referente ao Fator de Conservação para categorias de
manejo de unidades de conservação foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 6.12.2007.

Notas:
1 - APA I dispõe de zoneamento ecológico-econômico; APA II não

dispõe de zoneamento.
2 - APE: declarada com base nos arts. 13, inciso I, e 14 da Lei

Federal nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979, para proteção de
mananciais ou dos patrimônios paisagístico e arqueológico.”.

Art. 5º - 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. 6º - 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 os requisitos
necessários à sua implementação.

Art. 7º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Art. 8º - 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. 9º - Ficam revogados a Lei nº 13.803, de 27 de dezembro de
2000, e os seguintes dispositivos da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro
de 1975:

I - o inciso XVII do art. 7º;
II - o inciso IV do art. 120-A;
III - o art. 230.
Sala das Reuniões, 21 de novembro de 2007.
Irani Barbosa
Justificação: Este substitutivo tem como objetivo realizar a fusão de

dois projetos de extrema relevância para o Estado, os quais tratam de
matéria tributária. O Projeto de Lei nº 637/2007, de autoria do nobre
colega Deputado Dinis Pinheiro, dispõe sobre a distribuição da parcela
da receita do produto da arrecadação do ICMS pertencente aos
Municípios. O Projeto de Lei nº 1.585/2007, de autoria do Governador
do Estado, altera a Lei nº 6.763, de 1975, que consolida a legislação
tributária do Estado. Esse projeto contém 30 medidas para reduzir a
carga tributária no Estado.

Visando contribuir para a economia processual e para a
consolidação da legislação tributária, contamos com o apoio dos
nobres pares.

EMENDAS AO PROJETO DE LEI Nº 1.585/2007
EMENDA Nº 15

Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - O inciso XXIII do § 30 do art. 12 da Lei nº 6.763, de 26 de

dezembro de 1975, passa a vigorar com a seguinte redação:
‘Art. 12 - (...)
§ 30 - (...)
XXIII - embalagem em geral, inclusive nas operações de saída

promovidas por cooperativa de produtores destinada a produtor
rural.’.”.

Sala das Reuniões, 21 de novembro de 2007.
Chico Uejo
Justificação: De acordo com a legislação em vigor, o Poder
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Executivo está autorizado na forma, no prazo e nas condições
previstos em regulamento, a reduzir para até 12% a carga tributária
nas operações internas com embalagens em geral.

As cooperativas agrícolas compram das indústrias mineiras as
embalagens destinadas ao acondicionamento da produção rural
tarifadas em 12% de ICMS, conforme estabelece o Regulamento do
ICMS. No caso em que as cooperativas adquirem um grande volume
de embalagens para venda aos seus cooperados, é possível negociar
melhores condições de preço e prazo para o pagamento. No entanto,
quando as cooperativas repassam – sem objetivo de lucro - as
embalagens aos produtores rurais, a alíquota de ICMS é de 18%.

Sendo assim, apresentamos a proposição em tela visando corrigir
essa distorção, dando às cooperativas agrícolas o mesmo tratamento
tributário que é dado ao estabelecimento industrial. Esperamos,
portanto, contar com o apoio dos nossos nobres pares à aprovação
desta emenda.

EMENDA Nº 16
Acrescente-se ao § 44 do art. 12, o termo “e gás natural”, após a

palavra “álcool”.
“Art. 12 - (...)
§ 44 - Fica o Poder Executivo autorizado, na forma, no prazo e nas

condições previstas em regulamento, a reduzir para até 12% (doze
por cento) a carga tributária nas operações internas com álcool e gás
natural para fins carburantes, promovidas pela usina com destino às
empresas distribuidoras.”.

Sala das Reuniões, 21 de novembro de 2007.
Alencar da Silveira Jr.
Justificação: O gás natural é uma fonte alternativa de combustível,

utilizada em quase toda a extensão do território nacional.
O consumo do gás natural no Brasil aumenta a cada ano.
O gás natural apresenta baixas taxas de impurezas e resíduos na

sua combustão. Por isto, a difusão e o incentivo ao seu consumo é de
extrema importância para o meio ambiente e, também, para o
desenvolvimento deste setor no Estado.

A diminuição da receita oriunda da redução do ICMS incidente sobre
o gás natural no Estado certamente será compensada pelo aumento
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do consumo. O preço competitivo estimula o consumo.
Pela importância desta emenda, contamos com o apoio dos nobres

pares a sua aprovação.
EMENDA Nº 17

Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
“Art. ... - Fica o Poder Executivo autorizado a reduzir de 25% para

12% a alíquota do ICMS sobre o álcool para o consumidor final.”.
Sala das Reuniões, 21 de novembro de 2007.
André Quintão
Justificação: Entre as principais medidas contidas no Projeto de Lei

nº 1.585/2007, que o Sr. Governador enviou a esta Casa, está a
redução de 25% para 12% do ICMS entre as usinas produtoras de
álcool e as distribuidoras. Entretanto, mesmo com a redução de 13%
do ICMS sobre o álcool neste elo da cadeia, o preço para o
consumidor não deverá cair, já que não haverá a redução da alíquota,
de 25% para 12%, do ICMS do produto para o consumidor final.
Entendemos que a nossa proposta não fere a Lei de
Responsabilidade Fiscal, já que há elevação na arrecadação do ICMS
em outros segmentos e também o crescimento de setores da
economia que serão bene ficiados pelas reduções.

EMENDA Nº 18
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
“Art. ... - Fica isenta do Imposto sobre Operações Relativas à

Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS -,
a aquisição realizada por Município de equipamentos de informática e
de automóvel de passageiros, de fabricação nacional, equipado com
motor de cilindrada não superior a 1.600cm³ (mil e seiscentos
centímetros cúbicos), destinados à operacionalização do Conselho
Tutelar municipal, previsto na Lei nº 8.069, de 1990.”

Sala das Reuniões, 21 de novembro de 2007.
André Quintão
Justificação: Passados 17 anos do início da vigência do Estatuto da

Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069, de 1990), muitos Municípios
ainda não conseguiram equipar adequadamente seus Conselhos
Tutelares, especialmente em virtude de dificuldades financeiras. Os
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Conselhos Tutelares são órgãos permanentes e autônomos, não
jurisdicionais, criados pelo Estatuto e encarregados pela sociedade de
zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. Pela
relevância das funções dos Conselhos Tutelares, é fundamental que
sejam equipados adequadamente, a fim de garantir-se, perante a
sociedade, a eficácia, a eficiência, a qualificação e a efetividade do
trabalho dos Conselheiros.

EMENDA Nº 19
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
“Art. ... - Fica o Poder Executivo autorizado a isentar de Imposto

sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA - a aquisição de
automóvel de passageiros, de fabricação nacional, equipado com
motor de cilindrada não superior a 1.600cm³ (mil e seiscentos
centímetros cúbicos), movido a combustível de origem renovável ou
sistema reversível de combustão, por pessoa portadora de deficiência
física, visual, mental severa ou profunda ou autista, diretamente ou
por intermédio de seu representante legal”.

Sala das Reuniões, 21 de novembro de 2007.
André Quintão
Justificação: A redação original da Lei nº 14.937, de 2003, concede

isenção do IPVA apenas ao portador de deficiência física que tenha o
seu veículo adaptado. Esta emenda propõe ampliar esse benefício a
todos os portadores de deficiência, não importando se ele é o
condutor do veículo. Entendemos que todos os portadores de
deficiência, seja sensorial, seja física, seja mental, devam receber
esse benefício, uma vez que a dificuldade de locomoção é semelhante
para todos eles e o sistema de transporte público ainda é precário no
atendimento dessas pessoas. Lembramos que o governo federal já
concede a isenção do IPI exatamente nos moldes ora propostos.

EMENDA Nº 20
Acrescente-se onde convier:
Art. ... - Fica o Poder Executivo autorizado a isentar de ICMS as

válvulas de descarga sanitária com dois botões à venda em todo o
Estado de Minas Gerais.

Sala das Reuniões, 21 de novembro de 2007.
Tiago Ulisses
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Justificação: Proponho a esta Casa a emenda ao projeto supra
citado, que trata da redução do ICMS para válvulas de descarga com
dois botões, já existentes no mercado brasileiro. O primeiro com
função de liberar metade da água do reservatório para dejetos líqüidos
e o outro com carga total para sólidos, a fim de se economizar água.
Estas válvulas já existem em países desenvolvidos a preços
acessíveis à população, mas, no Brasil, custam 30% mais que os
modelos comuns.

Com a renúncia fiscal, o governo deixaria de arrecadar numa ponta,
mas economizaria em gastos com medidas emergenciais de toda
sorte, provenientes da escassez de água em nosso Estado e do
esgotamento de nossos mananciais e reservatórios.

Segundo dados recentes da ONU, a persistir o crescimento da
população mundial, nos próximos 30 anos a quantidade de água
disponível por pessoa estará reduzida a 20% do que temos hoje. O
próprio Ministério das Cidades estima que será preciso investir
R$178.000.000.000,00 para que os brasileiros tenham água e esgoto
em suas casas até 2020. Hoje, 10,7% dos domicílios do País não têm
água encanada e 23,3% não têm rede de esgotos. A falta de
saneamento nos lares acarreta a poluição de mananciais que servem
aos reservatórios, razão pela qual rogo pela aprovação desta emenda.

EMENDA Nº 21
Acrescente-se o seguinte artigo 219-B:
“Art. 219-B - As certidões de débitos tributários de que trata este

Capítulo serão fornecidas gratuitamente por meio eletrônico, através
da rede mundial de computadores.”.

Sala das Reuniões, 21 de novembro de 2007.
Célio Moreira
Justificação: Esta Emenda tem como objetivo inserir no Estado de

Minas Gerais algo que já vem ocorrendo em praticamente todos os
Estados da Federação e em todas as esferas de Poder. Trata-se de
criar a certidão negativa “on line” em nível estadual.

Tal medida não acarretará absolutamente nenhum gasto para o
Governo do Estado, principalmente porque ele já dispõe de alguns
serviços via internet. A certidão negativa “on line” irá possibilitar maior
facilidade e acessibilidade aos contribuintes mineiros, e, por ser um
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serviço disponibilizado através da internet e que não gera despesas
para o poder público, não é necessária a cobrança de taxa.

Aliás, inúmeras são as vantagens para o Estado: haverá economia
de papel e formulários; os servidores terão mais tempo para atender
outras demandas; as filas para atendimento irão diminuir
consideravelmente; haverá economia de tempo e dinheiro para o
próprio Estado. A perda da receita oriunda de pedido de certidões
negativas, que hoje gira em torno de R$26,00, será compensada pela
economia que o Estado terá ao digitalizar a sua emissão.

Hoje, um cidadão consegue pela internet a certidão negativa federal,
e, em Belo Horizonte, a certidão negativa municipal, de forma rápida e
imediata, com a devida segurança da autenticidade do documento,
sem, entretanto, precisar pagar nenhum tipo de taxa ou se deslocar
para qualquer repartição e enfrentar filas gigantescas.

A Receita Federal oferece o serviço de certidões negativas de débito
através da internet desde julho de 1998. Há quase 10 anos esse
serviço está disponível em âmbito federal. Basta digitar o CPF ou o
CNPJ para obter o referido documento em questão de segundos.

A tendência mundial é a ampliação do oferecimento de serviços “on
line”. Atualmente, compras, vendas, processos, denúncias,
reclamações, declarações de imposto de renda, solicitação de
informações, e praticamente todos esses atos do cotidiano podem ser
praticados por via da internet. Até mesmo o Poder Judiciário tem
aderido a esta tendência, inserindo no âmbito de sua competência
processos judiciais eletrônicos.

Brasília, Paraná, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Espírito Santo,
Bahia, Santa Catarina, Sergipe, Goiás, Ceará, Alagoas, Piauí,
Roraima, entre outros Estados, já disponibilizam pela internet o
serviço de certidão negativa de débitos. O Estado de Minas Gerais
deve se modernizar, deve possibilitar aos seus contribuintes maior
acessibilidade. Assim, na intenção de contribuir com a população
mineira, proponho acrescentar esta emenda ao projeto e conto com o
apoio dos ilustres pares.

EMENDA Nº 22
Incluam-se, no § 31 do art. 12 a que faz referência o art. 1º os

seguintes incisos:
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“Art. 1º - (...):
Art.12 - (...)
§ 31 - (...)
XIV - queijo do Reino;
XV - queijo Minas Padrão;
XVI - queijo Edam;
XVII - queijo Golda;
XVIII - requeijão;
XIX - doce de leite.”
Sala das Reuniões, 21 de novembro de 2007.
Roberto Carvalho
Justificação: A emenda visa dar tratamento equânime aos derivados

do leite, estendendo a produtos similares aos beneficiados pelo
projeto o mesmo tratamento tributário. Acreditamos que a fixação da
alíquota do laticínios relacionados nessa emenda em 7% ampliará o
alcance dos impactos positivos sobre a economia mineira esperados
pela adoção da meida para o pequeno elenco de produtos
originalmente beneficiados.

EMENDA Nº 23
Acrescente-se onde convier:
“... - Fica o Poder Executivo autorizado, na forma, no prazo e nas

condições previstas em regulamento, a reduzir para 0% (zero por
cento) a carga tributária nas operações de aquisição de veículos
novos de transporte escolar e de transporte fretado de passageiros.”.

Sala das Reuniões, 21 de novembro de 2007.
Vanderlei Miranda
Justificação: Esta emenda tem por objetivo estender o benefício já

concedido às Prefeituras Municipais, quando da aquisição de veículos
novos utilizados no transporte escolar, bem como incentivar a
renovação dos veículos de transporte escolar e fretado, que utilizam o
automóvel como ferramenta e meio de trabalho. Devemos lembrar que
no Estado veículos com idade superior a 15 anos e inferior a 20
devem ser vistoriados a cada 6 meses para poderem circular nas
rodovias mineiras. Já os veículos com idade igual ou superior a 20
anos e igual ou inferior a 25 anos devem ser vistoriados a cada 3
meses, e os veículos com idade superior a 25 anos ficam proibidos de
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circular nas rodovias mineiras. Por outro lado, com a isenção de
ICMS, os proprietários de veículos poderão investir em um melhor
carro, proporcionando um melhor conforto ao usuários. Assim, espero
contar com o apoio dos nobres pares para aprovar esta emenda.

EMENDA Nº 24
Acrescente-se onde convier:
“ ... - Fica o Poder Executivo autorizado, na forma, no prazo e nas

condições previstas em regulamento, a reduzir para 0% (zero por
cento) a carga tributária nas operações de aquisição de veículos
novos incidente sobre os veículos utilizados por representante
comercial, exclusivos em seu trabalho, desde que regularmente
inscrito no Conselho Regional dos Representantes Comerciais do
Estado de Minas Gerais e comprovadamente exercendo sua
atividade.”.

Sala das Reuniões, 21 de novembro de 2007.
Vanderlei Miranda
Justificação: Esta emenda tem por objetivo estender aos

representantes comerciais os benefícios já concedidos a outras
categorias que usam o automóvel como ferramenta e meio de trabalho
e estão isentas de recolhimento de ICMS na aquisição de veículos
novos. Assim, espero contar com o apoio dos nobres pares para
aprovação desta emenda.

EMENDA Nº 25
“Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - A Lei nº 14.937, de 23 de dezembro de 2003, passa a

vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 10 - (...)
IX - 1% (um por cento) para veículos utilizados por representante

comercial, exclusivos em seu trabalho, desde que regularmente
inscrito no Conselho Regional dos Representantes Comerciais do
Estado de Minas Gerais e comprovadamente exercendo sua
atividade”.”.

Sala das Reuniões, 21 de novembro de 2007.
Vanderlei Miranda
Justificação: Esta emenda tem por objetivo estender aos

representantes comerciais os benefícios já concedidos a outras
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categorias que usam o automóvel como ferramenta e meio de trabalho
e estão isentas de recolhimento do Imposto de Propriedade de
Veículo Automotor. Assim, espero contar com o apoio dos nobres
pares para aprovar esta emenda.

EMENDA Nº 26
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - Fica o Poder Executivo autorizado a conceder crédito

presumido do ICMS de até 100% (cem por cento) do imposto devido
nas operações de serviços de transporte intermunicipal de carga
quando efetivada por balsas.”.

Sala das Reuniões, 21 de novembro de 2007.
Ana Maria Resende
Justificação: A emenda é de suma importância, pois geralmente o

meio de transporte por balsas ocorre em regiões menos
desenvolvidas do Estado, em especial, Norte de Minas. Sendo assim,
nada mais justo criar esse facilitador nas operações de serviços de
transporte denominado balsa, que em sua maioria, estão em situação
de precariedade. Conto com o apoio dos nobres colegas na
aprovação desta emenda.

EMENDA Nº 27
Dê-se a seguinte redação ao § 22 do art. 13 a que se refere o art. 1º

do Projeto de Lei nº 1.585/2007:
“Art. 13 - (...)
§ 22 - A base de cálculo do imposto devido pelas empresas

distribuidoras de energia elétrica - estabelecimento gerador e agente
de comercialização -, responsáveis pelo pagamento do imposto
relativamente às operações anteriores e posteriores, na condição de
contribuinte substituto, é o valor da operação da qual decorra a
entrega do produto ao consumidor, excluídas as subvenções e os
encargos relacionados ao fornecimento de energia elétrica devidas a
terceiros”.

Sala das Reuniões, 21 de novembro de 2007.
Elisa Costa
Justificação: Não é admissível que o Estado cobre o imposto sobre

uma tarifa fictícia. Se o Estado toma a decisão de subvencionar um
determinado grupo de consumidores com redução de tarifa, não se



722

justifica a cobrança do ICMS sobre um valor que não foi cobrado no
momento da entrega do produto. Não podemos concordar também
com a incidência do ICMS sobre os encargos devidos a terceiros,
consolidando-se em lei a política perversa de incidência de imposto
sobre imposto, como já é praticado hoje.

EMENDA Nº 28
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
Art. ... - O art. 12 da Lei Nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, fica

acrescido do seguinte §:
“Art. 12 - (...)
§ ... - Fica reduzido para 6% (seis por cento) a carga tributária nas

operações com energia elétrica destinadas as instituições públicas de
ensino superior.”

Sala das Reuniões, 21 de novembro de 2007.
Elisa Costa
Justificação: Minas Gerais conta hoje com a presença de 12

instituições federais de ensino superior e duas estaduais. São
amplamente conhecidas por esta Casa as dificuldades enfrentadas
por estas instituições para implementar uma política de ampliação da
oferta de vagas, tão necessária para a formação profissional dos
nossos jovens. Um dos itens que pesa no orçamento dessas
instituições é o gasto com energia elétrica, principalmente se
considerarmos o significativo aumento da demanda pelos cursos
noturnos que vem ocorrendo nos últimos anos. Hoje as universidades
recolhem uma alíquota de 18, sendo tratadas como qualquer
empreendimento de produção de bens para obter lucros, o que não
condiz com o importante papel desempenhado por elas na formação
cultural, profissional e na produção científica, tão importante para
alavancar o desenvolvimento enconômico e social de nosso Estado. A
redução da carga tributária sobre o fornecimento de energia elétrica
para as universidades públicas é uma importante contribuição do
Estado para o aprofundamento do papel desempenhado por essas
instituições, em especial, para a ampliação da oferta de vagas
públicas no ensino superior.

EMENDA Nº 29
Acrescente-se onde convier:
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Art. ... - O § 7º do art. 24 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de
1975, fica acrescido do inciso IV:

“Art. 24 - ...
§ 7º - ...
IV - armazenar ou comercializar produto obtido por meios ilícitos, por

meio de crime de receptação praticado por proprietários ou sócios do
empreendimento ou do qual não se comprove a regular aquisição.”.

Sala das Reuniões, 21 de novembro de 2007.
Agostinho Patrús Filho
Justificação: A proposta apresentada tem como objetivo aplicar aos

estabelecimentos que guardam ou comercializam produtos obtidos
ilicitamente, por meio de receptação de mercadorias roubadas, o
mesmo tratamento já previsto na legislação para aqueles que
comercializam combustíveis adulterados. A suspensão ou o
cancelamento da inscrição desses estabelecimentos, nos termos do
regulamento, contribuirá para a inibição dos atos ilícitos, com a
conseqüente diminuição da criminalidade e o aumento da segurança
no Estado. Contamos, portanto, com a aprovação da emenda ora
apresentada.

EMENDA Nº 30
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - Fica o Poder Executivo autorizado, na forma e nas

condições previstas em regulamento, a reduzir para 7% (sete por
cento) o ICMS nas operações internas para o soro de leite quando
industrializado, desidratado ou sob a forma de composto alimentar”.

Sala das Reuniões, 21 de novembro de 2007.
Domingos Sávio

EMENDA Nº 31
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - Fica o Poder Executivo autorizado, na forma e nas

condições previstas em regulamento, a isentar da cobrança do ICMS
os produtos que integram o Programa Minas Artesanal”.

Sala das Reuniões, 21 de novembro de 2007.
Domingos Sávio

EMENDA Nº 32
Acrescente-se onde convier:
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“Art. ... - Fica o Poder Executivo autorizado, na forma e nas
condições previstas em regulamento, a reduzir para 7% (sete por
cento) o ICMS nas operações internas para o composto nutricional
que contenha 40% (quarenta por cento) ou mais de soro de leite em
sua composição”.

Sala das Reuniões, 21 de novembro de 2007.
Domingos Sávio

EMENDA Nº 33
Suprima-se o parágrafo único do art. 219-A da Lei nº 6.763, de 1975,

proposto pelo art. 1º do projeto, que prevê:
“Art. 219-A - (...)
Parágrafo único - Terá os mesmos efeitos da certidão de que trata o

“caput” a certidão referente a responsável subsidiário, antes do
despacho do Juiz que ordenar sua citação em processo de execução
fiscal.”

Sala das Reuniões, 21 de novembro de 2007.
Paulo Cesar
Justificação: A Constituição de República, em seu Título II, elenca os

direitos e garantias fundamentais e, em seu artigo 5º, define os
direitos e deveres individuais e coletivos. Neste artigo destacam-se:

“LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o
devido processo legal;

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos
acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa,
com os meios e recursos a ela inerentes;

LVII - ninguém será considerado culpado até trânsito em julgado de
sentença penal condenatória”;

Não obstante estas expressas garantias contidas em nossa Carta
Magna, que ao tempo de sua promulgação foi definida como a
Constituição Cidadã, a proposição em questão fere estes princípios
constitucionais, uma vez que, transformada em norma legal,
redundará em cominação de pena sem o devido processo legal, pois
antes mesmo de uma mera citação em processo fiscal tornará
indisponíveis os bens do citado. E isso ocorrerá, caso prospere esta
proposta, pois a certidão positiva, com efeitos de negativa, tornar os
bens indisponíveis, configura condenação sem processo e direitos à
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ampla defesa caracterizando condenação sem o devido processo
legal. Minas sempre se destacou como um Estado situado na
vanguarda do processo político, defensor das liberdades e dos direitos
do cidadão. Estas características foram exemplarmente sintetizadas
pela célebre frase proferida pelo primeiro governador eleito ao fim do
regime de exceção instituído em 1964, Tancredo Neves, em seu
discurso de posse em 1982: “Mineiros, o primeiro compromisso de
Minas é com a Liberdade”.

Para que este princípio, tão caro aos mineiros, não se torne letra
morta, é essencial que esta Casa rejeite a proposição em tela. Diante
do exposto, peço o apoio de meus pares para a aprovação desta
proposta, para que esta situação não perdure e se promova a justiça
fiscal neste setor que vem se mostrando tão importante para o
desenvolvimento mineiro e gerando empregos, impostos, divisas e
promovendo a distribuição de renda.

EMENDA Nº 34
Suprima-se o parágrafo único do art. 10 da Lei nº 6.763, de 1975, de

que trata o art. 1º do projeto, acrescentando-se o inciso IV e §§ 1º, 2º
e 3º ao referido artigo, com as redações que seguem:

“Art. 10 - (...)
IV - na saída de mercadoria com destino a outro estabelecimento ou

a trabalhador autônomo ou avulso que prestar serviço para
industrialização por encomenda, quando o estabelecimento autor da
encomenda e o industrializador se localizarem neste Estado, o
lançamento do imposto incidente sobre o valor acrescido
correspondente aos serviços prestados fica diferido para o momento
em que, após o retorno dos produtos industrializados ao
estabelecimento de origem, por este for promovida sua subseqüente
saída.

§ 1° - Para efeito do disposto no "caput", entende- se por valor
acrescido o total cobrado pelo estabelecimento industrializador, nele
incluídos o valor dos serviços prestados e o das mercadorias
empregadas no processo industrial.

§ 2º - Constitui condição do diferimento o retorno dos produtos
industrializados ao estabelecimento de origem, dentro do prazo de
180 (cento e oitenta) dias contados da data da saída da mercadoria do
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estabelecimento autor da encomenda, prorrogável, a critério do fisco,
por igual período, e admitida, ainda, excepcionalmente, uma segunda
prorrogação, por mais 180 (cento e oitenta) dias.

§ 3º - Salvo prorrogação autorizada pelo fisco, decorrido o prazo de
que trata este artigo, sem que ocorra o retorno da mercadoria ou dos
produtos industrializados, será exigido o imposto devido por ocasião
da saída, sujeitando-se o recolhimento espontâneo à atualização
monetária e aos acréscimos legais.”

Sala das Reuniões, 21 de novembro de 2007.
Paulo Cesar
Justificação: A cadeia produtiva da indústria calçadista é

extremamente complexa, pois abrange diversas fases no processo de
fabricação. Nesse tipo de indústria são vários os insumos necessários
à produção e muitos deles, necessariamente, passam por processos
intermediários de produção sem que exista comercialização nestas
etapas, para, só então, se constituírem em insumos empregados na
fabricação. Dando um exemplo prático, este é o caso de um fabricante
de calçados que compra uma determinada quantidade de matéria-
prima para a produção de solados, palmilhas ou saltos. O fabricante
envia esta matéria-prima a um prestador de serviços que vai
transforma-lá em tamanhos, formas e demais especificidades
solicitadas. Este prestador de serviços, após transformar a matéria-
prima em insumo, devolve-a para o fabricante que, então, a utiliza na
produção dos calçados. Não ocorreu, portanto, a comercialização
desta matéria-prima, e sim foi fornecido um serviço. Contudo, não se
sabe se, por má interpretação da lei ou por mera sanha arrecadatória,
a Receita Estadual mineira, mesmo na falta de previsão legal que a
ampare, vem promovendo a cobrança nesta modalidade de prestação
de serviços como sendo comercialização de mercadorias, o que de
fato, não se verifica. Este tipo de atuação onera os empresários do
setor calçadista que tem como umas de suas faces mais marcantes o
expressivo número de empregos gerados, tirando-lhes a necessária
competitividade para manter e ampliar seus negócios e, por via de
conseqüência, inibe a arrecadação de impostos e compromete
milhares de empregos gerados. Por outro lado, ao se manter esta
cobrança indevida, configura-se a incidência da chamada bitributação,
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que ocorre quando um mesmo produto é tributado duas vezes em
uma única operação, visto que se pagaria imposto sobre o
processamento da matéria-prima e o sobre o produto acabado,
hipótese vedada pela legislação tributária em vigor.

Diante do exposto, peço o apoio de meus pares para a aprovação
desta proposta, permitindo que esta situação não perdure e se
promova a justiça fiscal neste setor que vem se mostrando tão
importante para o desenvolvimento mineiro, gerando empregos,
impostos, divisas e promovendo a distribuição de renda.

EMENDA Nº 35
Suprima-se o art. 21-A, da Lei nº 6.763, de 1975, proposto pelo art.

1º do projeto, que prevê:
“Art. 21-A - Respondem solidariamente pelo crédito tributário da

sociedade rescindida:
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.”.
Sala das Reuniões, 21 de novembro de 2007.
Paulo Cesar
Justificação: A Legislação, estabelece que cisão é a operação pela

qual uma sociedade transfere parcelas do seu patrimônio para uma ou
mais sociedades, constituídas para esse fim ou já existentes,
extinguindo-se a cindida, se houver versão de todo o seu patrimônio
(cisão total), ou dividindo-se o seu capital (cisão parcial).
Considerando-se que contribuinte é aquele que possui relação
pessoal e direta com o fato gerador da obrigação, que responsável é
pessoa vinculada à situação fática prevista na hipótese de incidência e
que a cisão pode ser realizada por motivos vários, entre eles a
discordância de objetivos e conceitos empresariais entre os sócios,
imputar a responsabilidade por atos da empresa cindida à nova
sociedade criada é desrespeitar, principalmente, os direitos
constitucionais de liberdade e livre associação. Diante do exposto,
peço o apoio de meus pares para a aprovação desta proposta,
permitindo que esta situação não perdure e se promova a Justiça
fiscal neste setor que vem se mostrando tão importante para o
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desenvolvimento mineiro, gerando empregos, impostos, divisas e
promovendo a distribuição de renda.

EMENDA Nº 36
Dê-se ao inciso XXXIV do art. 54, da Lei nº 6.763, de 1975, a que se

refere o art. 1º do projeto, a seguinte redação:
“Art. 54 - (...)
XXXIV - por deixar de entregar, entregar em desacordo com a

legislação tributária ou em desacordo com a intimação do Fisco ou por
deixar de manter ou manter em desacordo com a legislação tributária
arquivos eletrônicos referentes à emissão de documentos fiscais e à
escrituração de livros fiscais - 1% (um por cento ) até o limite de 1000
Ufemgs (um mil Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais), por
espécie ou natureza da infração cometida.”.

Sala das Reuniões, 21 de novembro de 2007.
Paulo Cesar
Justificação: Nos casos em que o contribuinte deixa de cumprir as

obrigações tributárias, dá-se a incidência da penalidade decorrente,
qual seja, a aplicação da multa. No que se refere à situação do
contribuinte, quando aplicada a multa, esta terá única e
exclusivamente caráter punitivo e jamais indenizatório, sendo este o
entendimento majoritário da doutrina e jurisprudência. Mas, ao
estudarmos as leis que cuidam dos impostos, verificamos que há a
incidência de valores exarcebados como penalidades aos
contribuintes que se afastam das diretrizes do ente arrecadador.
Como bem lembra Maria Sylvia Zanella Di Pietro, “o princípio da
razoabilidade exige dentre outras coisas, proporcionalidade entre os
meios que se utiliza a Administração e os fins que ela tem que
alcançar. E essa proporcionalidade deve ser medida não pelos
critérios pessoais do administrador, mas segundo padrões comuns na
sociedade em que vive; e não pode ser medida diante dos termos frios
da lei, mas no caso concreto”. Vê-se nas desmedidas multas
aplicadas a predação e a voracidade fiscal. Deve a multa decorrente
do descumprimento da obrigação tributária também se submeter aos
patamares constitucionais válidos para a tributação, com destaque
para a razoabilidade e a proporcionalidade, pois a pena não deve ser
igual ao gravame, mesmo que ela seja primordialmente repreensiva e
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sancionatória. O princípio da proporcionalidade, em sentido estrito,
exige um vínculo de valor, graduável, entre o fato praticado e a
cominação legal, conseqüência jurídica. A sanção está sujeita aos
controles de legalidade e constitucionalidade, tal qual todo ato
administrativo. Há que rever, portanto, além da total falta de
parâmetros na definição dos valores das multas previstas na
legislação em estudo, em função do fato que as gerou e das
condições em que ocorreram tais fatos, mas principalmente a forma
de sua aplicação, tornando-a um instrumento extorsivo e confiscatório,
subtraindo mais do que uma parte razoável do patrimônio ou da renda
do contribuinte. Diante do exposto, peço o apoio de meus pares para
a aprovação desta proposta, para que esta situação não perdure e se
promova a justiça fiscal neste setor que vem se mostrando tão
importante para o desenvolvimento mineiro e gerando empregos,
impostos, divisas e promovendo a distribuição de renda.

EMENDA Nº 37
Acrescente-se o seguinte inciso II ao § 20 do art. 12, da Lei nº 6.763,

de 1975, a que se refere o art. 1º do projeto, e ao final do art. 12, o §
39, com a redação que se segue:

“Art. 12 - (...)
§ 20 - (...)
II - de calçados; saltos, solados e palmilhas para calçados; bolsas e

cintos;
(...)
§ 39 - Fica o Poder executivo autorizado, na forma, no prazo e nas

condições previstas em regulamento, a reduzir para zero a carga
tributária em operação interna de saída de mercadoria com destino a
outro estabelecimento ou a trabalhador autônomo ou avulso que
prestar serviço para industrialização por encomenda e retorno dos
produtos industrializados ao estabelecimento de origem na cadeia
produtiva calçadista.”.

Sala das Reuniões, 21 de novembro de 2007.
Paulo Cesar
Justificação: A cadeia produtiva da indústria calçadista é tão

complexa, exigindo várias fases de produção, que se atribui a essa
característica umas de sua faces mais marcantes, que é o expressivo
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número de empregos gerados. Isso se dá pela própria peculiaridade
desse tipo de indústrias, pois são vários os insumos necessários à
produção e muitos deles passam por processos intermediários de
produção, sem que exista a necessidade de comercialização de
matérias-primas.

Muitas vezes a indústria compra determinadas matéria-primas que
necessitam passar por processos intermediários, para só então se
constituírem em insumos empregados na produção. Dando um
exemplo prático, esse é o caso de um fabricante de calçados que
compra uma determinada quantidade de matéria-prima para a
produção de solados. O fabricante envia essa matéria-prima a um
prestador de serviços que vai transformá-la em solados, nos
tamanhos e com as demais especificidades solicitadas, e devolvê-la,
para, então, ser utilizada na produção dos calçados. Não ocorreu,
portanto, a comercialização dessa matéria-prima, e sim foi fornecido
um serviço.

Não se sabe se, por má interpretação da lei ou por mera sanha
arrecadatória, a Receita Estadual mineira vem taxando essa
prestação de serviço como comercialização de mercadorias, o que de
fato, não se verifica.

Ressalte-se, aliás, que a taxação pelo ICMS volta a ocorrer sobre o
mesmo serviço, visto que incide sobre o produto final, em sua
composição total, ou seja, já compondo, os mencionados serviços, o
produto final, caracterizando, desta forma, a bitributação.

Apesar da falta de previsão legal que a ampare, a cobrança nessa
modalidade de prestação de serviços vem sendo feita, onerando os
fabricantes, tirando-lhes a necessária competitividade para manter e
ampliar seus negócios e inibindo a arrecadação de impostos.

Diante do exposto, peço o apoio de meus pares à aprovação desta
emenda, permitindo que essa situação não perdure e se promova a
justiça fiscal nesse setor, que vem se mostrando tão importante para o
desenvolvimento mineiro, gerando empregos, impostos, divisas e
promovendo a distribuição de renda.

EMENDA Nº 38
Suprima-se a alínea “f” do § 5º do art. 6º da Lei nº 6.763, de 1975, a

que se refere o art. 1º do projeto.
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“Art. 6º - (...)
§ 5º - (...)
f) aquisição, por microempresa ou empresa de pequeno porte, de

mercadoria destinada a comercialização ou industrialização,
relativamente à diferença entre a alíquota de aquisição e à alíquota
interna.”.

Sala das Reuniões, 21 de novembro de 2007.
Paulo Cesar
Justificação: A Lei Complementar nº 123, de 2006, instituiu, a partir

de 1º/7/2007, novo tratamento tributário simplificado, também
conhecido como Simples Nacional ou Super Simples.

O Simples Nacional estabelece normas gerais relativas ao
tratamento tributário diferenciado e favorecido a ser dispensado às
microempresas e às empresas de pequeno porte no âmbito da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime
único de arrecadação, inclusive obrigações acessórias.

Considerando que: o art. 94 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias - ADCT - estabelece que "os regimes especiais de
tributação para microempresas e empresas de pequeno porte próprios
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios cessarão
a partir da entrada em vigor do regime previsto no art. 146, III, d, da
Constituição"; e o art. 146, III, “d”, da Constituição Federal de 1988
prescreve que lei complementar definirá "tratamento diferenciado e
favorecido para as microempresas e para as empresas de pequeno
porte, inclusive regimes especiais ou simplificados no caso do imposto
previsto no art. 155, II, das contribuições previstas no art. 195, I e §§
12 e 13, e da contribuição a que se refere o art. 239"; a conclusão
lógica a que se chega é que qualquer regime estadual de benefício
tributário às microempresas e às pequenas empresas deixa de ser
aplicado a partir de 1°/7/2007. Ou seja, com a entr ada em vigor do
Simples Nacional, apoiado no art. 146, III, “d”, da Constituição
Federal, os regimes especiais de tributação para microempresas e
empresas de pequeno porte próprios da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios cessarão. O atual Simples-MG não
sobreviverá ao Simples Nacional, por expressa disposição
constitucional.
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Isto posto, não há que se falar de diferença entre a alíquota de
aquisição e a alíquota interna, como prevê a alínea “f”, do § 5º do art.
6º em questão.

Diante do exposto, peço o apoio de meus pares à aprovação desta
emenda, permitindo que essa situação não perdure e se promova a
justiça fiscal nesse setor, que vem se mostrando tão importante para o
desenvolvimento mineiro, gerando empregos, impostos e divisas e
promovendo a distribuição de renda.

EMENDA Nº 39
Acrescente-se onde convier:
“Art. (...) - Não será objeto de tributação pelo ICMS a prestação de

serviços utilizados na cadeia produtiva do setor calçadista, quando for
empregada como atividade intermediária e necessária ao processo
produtivo, mas que não implique produto final a ser comercializado.”.

Sala das Reuniões, 21 de novembro de 2007.
Paulo Cesar
Justificação: A cadeia produtiva da indústria calçadista é tão

complexa, exigindo várias fases de produção, que se atribui a esta
característica umas de sua faces mais marcantes, que é o expressivo
número de empregos gerados. Isto se dá pela própria peculiaridade
desse tipo de indústrias, pois são vários os insumos necessários à
produção e muitos deles passam por processos intermediários de
produção, sem que exista a necessidade de comercialização de
matérias-primas.

Muitas vezes a indústria compra determinadas matéria-primas que
necessitam passar por processos intermediários, para, só então, se
constituírem em insumos empregados na produção. Dando um
exemplo prático, é o caso de um fabricante de calçados que compra
uma determinada quantidade de matéria-prima para a produção de
solados.

O fabricante envia esta matéria-prima a um prestador de serviços
que vai transformá-la em solados, nos tamanhos e com as demais
especificidades solicitadas, e devolvê-la para, então, ser utilizada na
produção dos calçados. Não ocorreu, portanto, a comercialização
desta matéria-prima, e sim foi fornecido um serviço.

Não se sabe se, por má interpretação da lei ou por mera sanha
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arrecadatória, a Receita Estadual mineira vem taxando esse tipo de
prestação de serviço como comercialização de mercadorias, o que de
fato, não se verifica.

Apesar da falta de previsão legal que a ampare, a cobrança nesta
modalidade de prestação de serviços vem sendo feita, onerando os
fabricantes, tirando-lhes a necessária competitividade para manter e
ampliar seus negócios e inibindo a arrecadação de impostos.

Diante do exposto, peço o apoio de meus pares à aprovação desta
emenda, permitindo que essa situação não perdure e se promova a
justiça fiscal neste setor que vem se mostrando tão importante para o
desenvolvimento mineiro, gerando empregos, impostos, divisas e
promovendo a distribuição de renda.

EMENDA Nº 40
Dê-se ao art. 1° do projeto, que altera do art. 13 da Lei n° 6.763, de

26 de dezembro de 1975, a seguinte redação:
“Art. 1º - (...)
“Art. 13 - (...)
§ 15 - O montante do imposto não integra sua base de cálculo em

nenhuma hipótese, devendo, estritamente para fins de registro fiscal,
ser somado o valor da operação ao valor do imposto.

(...)
§ 22 - A base de cálculo do imposto devido pela empresa

distribuidora de energia elétrica responsável pelo pagamento do
imposto relativamente às operações anteriores e posteriores, na
condição de contribuinte substituto, é o valor da operação da qual
decorra a entrega do produto ao consumidor, nela incluídos os tributos
e encargos setoriais suportados pela distribuidora de energia, excluída
a Contribuição para o Custeio da Iluminação Pública e o valor do
ICMS incidente sobre a operação.”.”.

Sala das Reuniões, 21 de novembro de 2007.
Weliton Prado
Justificação: A situação mais injusta observada no âmbito do

sistema tributário brasileiro é, provavelmente, a forma de cálculo do
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de
Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de
Comunicação - ICMS - que vem sendo praticada. Trata-se da
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chamada “cobrança por dentro” do tributo, instrumento por meio do
qual o imposto a ser cobrado integra a base de cálculo do próprio
imposto. Com isso, tem-se um aumento substancial do ICMS, sem
alteração da alíquota. Trata-se de resquício do regime autoritário, que
permanece entre nós por força de dispositivo presente na Lei
Complementar nº 87, de 1996, art. 13, § 1º, tal como
inconstitucionalmente utilizado pelos Estados, bem como de
equivocada interpretação do STF sobre a matéria, em que pese à
posição de outros tantos julgados e à doutrina jurídica, favorável à
preservação do espírito do texto constitucional, no que tange às
garantias do cidadão perante a sanha da fazenda pública. Felizmente,
inúmeros julgados por todo o País têm realizado uma ofensiva contra
esse estado de coisas, e tal procedimento tem sido, por vezes,
declarado inconstitucional, preservando-se, assim, a
constitucionalidade das relações entre o Estado que tributa e o
contribuinte que garante a receita pública.

A base de cálculo é elemento de indiscutível importância para a
configuração do tributo, há de guardar coerência com o fato gerador e
tem por finalidade "dimensionar a intensidade do comportamento
inserto no núcleo do fato jurídico, para que, combinando-se à alíquota,
seja determinado o valor da prestação pecuniária" (cf. Paulo de Barros
Carvalho, “in” "Curso de Direito Tributário", 2ª ed., Ed. Saraiva, pág.
201). Nesse sentido é a lição de Roque Antônio Carrazza, para o qual,
"se o tributo é sobre a renda, sua base de cálculo deverá,
necessariamente, levar em conta uma medida de renda (“v.g.”, a
renda líqüida); se o tributo é sobre a propriedade, sua base de cálculo
deverá, necessariamente, levar em conta uma medida da propriedade
(“v.g.”, o valor venal da propriedade); se o tributo é sobre serviços, sua
base de cálculo deverá, necessariamente, levar em conta uma medida
dos serviços (“v.g.”, o valor dos serviços prestados), e assim por
diante", motivo pelo qual "o legislador, ao definir a base de cálculo dos
tributos - inclusive o ICMS -, não pode manejar grandezas alheias ao
aspecto material da hipótese de incidência deles. Antes, deve existir
uma conexão, uma relação de causa e efeito, entre a hipótese de
incidência tributária e a base de cálculo 'in abstracto”, que permitirá
apurar quanto exatamente o contribuinte deverá recolher (“quantum
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debeatur”) aos cofres públicos a título de tributo, após a ocorrência do
fato imponível" (cf. "ICMS", 3ª ed., Ed. Malheiros, pág. 115).

Nesse diapasão é que entendemos ser nossa obrigação, nesta
Assembléia Legislativa, a discussão de tema tão relevante. Podemos -
melhor dizendo, devemos -, para respeitar a Constituição da
República e, em conseqüência, respeitar nosso povo, dar a essa
matéria o melhor entendimento possível. É o que pretendemos
presentemente. Com a emenda ora apresentada, postulamos o fim da
“cobrança por dentro” do ICMS em nosso Estado. Com sua
aprovação, estaremos consagrando a Constituição e o Direito,
assegurando que a cobrança do ICMS em Minas Gerais aconteça de
forma lícita e transparente. Assim, o valor da operação tributada e o
valor do ICMS cobrado somente se somam para efeito de registro
fiscal. O valor do imposto será, como deve ser, aquele afirmado, com
clareza na legislação tributária, sem “enganações” nem “espertezas”.

Esperamos contar com a completa adesão de nossos pares.
EMENDA Nº 41

Acrescente-se ao art. 1° do projeto, que altera o a rt. 12 da Lei n°
6.763, de 26 de dezembro de 1975, o seguinte parágrafo:

“§ ... - Fica o Poder Executivo autorizado, na forma e nas condições
previstas em regulamento, a reduzir para 0% (zero por cento) a
alíquota de ICMS nas operações internas com energia elétrica
destinada a atividades produtivas desenvolvidas pelos produtores
rurais.”.

Sala das Reuniões, 21 de novembro de 2007.
Weliton Prado
Justificação: Esta emenda visa autorizar o Poder Executivo a reduzir

a alíquota do ICMS que incide sobre a energia elétrica, destinada a
atividades produtivas desenvolvidas pelos produtores rurais, de 18%
para 0%.

Tal proposição foi motivada por pedidos de apoio de diversos
produtores rurais de todo o Estado, bem como pelos sucessivos
aumentos da tarifa de energia elétrica - percentuais médios de 23,88%
em 2005, 6,7% em 2006 e 5,16% em 2007.

Ora e vez que a Assembléia Legislativa não possui competência
para alterar a tarifa de energia cobrada pela Cemig, resta a alternativa
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de defender os consumidores mineiros com a redução do tributo que
incide sobre a energia elétrica - o ICMS.

Importante considerar, também, que não se poderá falar em perda
de receita do Estado, pois o aumento da tarifa aplicada esse ano
propiciará um grande acréscimo à arrecadação de ICMS, já que
quanto maior é a tarifa, maior o valor da base de cálculo do imposto
incidente e pago pelos consumidores.

Ademais, a redução da alíquota servirá como incentivo aos
produtores rurais do Estado, que poderão aumentar seus
investimentos, face à redução de seus custos operacionais, gerando
emprego, renda e aumentando a produção (o que, via de regra,
também aumenta a arrecadação do ICMS do setor agropecuário).
Nesse sentido, apelo aos nobres pares para aprovação desta
emenda, em atenção ao pleito de todos os produtores rurais do
Estado.

EMENDA Nº 42
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
“Art. ... - Ficam revogados os arts. 113, inciso IV, § 3º; 114, § 2º;

115, §§ 2º ao 8º; 116, § 1º; e 118, inciso III, bem como o item 2 da
Tabela B do Anexo II e subitens, da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro
de 1975, acrescidos pela Lei nº 14.938, de 29 de dezembro de 2004.”
. Sala das Reuniões, 21 de novembro de 2007.

Weliton Prado
Justificação: A taxa pela utilização potencial do serviço de extinção

de incêndio foi introduzida pela Lei nº 14.938, de 29/12/2003, com o
objetivo de reequipar o Corpo de Bombeiros Militar, apesar de haver
previsão expressa de recursos oriundos de impostos, e não de taxas
para tal finalidade. Diante das inúmeras reclamações dos contribuintes
mineiros e das ações judiciais questionando a legalidade da cobrança,
a Taxa de Incêndio para as residências foi, em um primeiro momento,
suspensa e depois revogada, por meio da Lei nº 15.425, de
30/12/2004. De fato, a forma como foi criada a Taxa de Incêndio e a
maneira como se pretendia fosse exigida dos contribuintes do Estado
tornaram inviável sua cobrança.

Não bastasse isso, são contundentes os argumentos contrários à
Taxa de Incêndio, tanto com relação à legalidade quanto à
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justificação, os quais passamos a enumerar. Em primeiro lugar, o
Corpo de Bombeiros presta diversos outros serviços além de cuidar
da prevenção e combate aos incêndios, tais como as ações de defesa
civil, a proteção e o socorrimento públicos, além da busca e
salvamento de pessoas. Está claro, portanto, que o serviço é
indivisível, devendo ser custeado pelos impostos já pagos por toda a
sociedade mineira. Além disso, se uma cidade fica um ano todo sem
incêndio, toda a população paga uma taxa ao Estado, e nenhum
serviço é prestado. A taxa relativa aos serviços de incêndio só poderia
ser cobrada daqueles que tivessem suas propriedades incendiadas ou
se fosse utilizado o poder de polícia, isto é, se os bombeiros
realizassem cotidianamente serviços de proteção e fiscalização em
todos os prédios da cidade. Essa taxa tem, ainda, fato gerador - que é
a propriedade predial urbana - e a base de cálculo - que é o tamanho
da edificação - típicos do Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU -,
que é da competência dos Municípios, caracterizando-se, portanto,
bitributação. A criação da taxa também fere princípio constitucional
por não levar em consideração o princípio da capacidade contributiva,
uma vez que a base de cálculo é o tamanho do imóvel, e não o seu
valor. O dono de um imóvel comercial localizado em uma favela pode
ser obrigado a pagar taxa igual à cobrada numa área nobre da cidade.
Essa taxa não serve como medida de justiça fiscal; ao contrário, faz
com que o pobre pague o mesmo ou até mais que o rico.

Considerando que a cobrança de tal taxa é um equívoco e com o
objetivo de evitar inúmeros prejuízos para os contribuintes, propomos
esta emenda para a revogação total da taxa pela utilização potencial
do serviço de extinção de incêndio e contamos com o apoio dos
nobres colegas para sua aprovação.

EMENDA Nº 43
Dê-se ao art. 2º a redação que se segue:
“Art. 2º - Acrescente-se item à Tabela F anexa à Lei n° 6.763, de 26

de dezembro de 1975:
Tabela F

(...)
   Energia elétrica para consumo residencial

Parágrafo único - Fica revogado o itemg.2 da alínea "g" do inciso I
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do art. 12 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975.”.
Sala das Reuniões, 21 de novembro de 2007.
Weliton Prado
Justificação: A emenda que ora se apresenta tem por objetivo

reduzir de 30% para 25% a alíquota cobrada para o serviço de energia
elétrica. Esta medida se justifica pelo fato de ser a tarifa de energia
elétrica para as residências de Minas Gerais a mais cara do País
quando se computa o valor do ICMS.

Cabe ressaltar que a alíquota do ICMS incidente sobre a energia
elétrica residencial é a maior de todas as cobradas pelo Estado, junto
com a de bebidas alcoólicas. A alíquota sobre a energia elétrica de
uso industrial e comercial, por exemplo, é de 18%, quase a metade da
cobrada para as residências.

Nos últimos 10 anos, o valor da conta de energia do consumidor
residencial aumentou 464% (mais do que cinco vezes). Em 2007, a
tarifa cobrada ao cidadão comum pela Cemig sofreu elevação de
6,5%, enquanto a empresa contabilizou R$406.063.000,00 como lucro
líqüido no primeiro trimestre deste ano, o que correspondente a um
crescimento de 19,69% quando comparado aos R$339.727.000,00
registrados em igual período no ano anterior. A empresa teve
crescimento em todos os indicadores nos primeiros três meses deste
ano na comparação com igual intervalo em 2006. O resultado bruto
passou de R$643.254.000,00 para R$856.378.000,00, uma expansão
de 32,75%. O resultado operacional também cresceu 16,31%,
passando de R$534.815.000,00 para R$622.068.000,00.

A Assembléia Legislativa não possui competência para alterar a
tarifa de energia cobrada pela Cemig, portanto, a alternativa que resta
para defender os consumidores mineiros é a redução do tributo que
incide sobre a energia elétrica, o ICMS, passando a alíquota atual de
30% para 25%, como forma de minorar o aumento das contas de
energia.

Por esta razão, contamos com o apoio dos senhores Deputados
para a aprovação desta emenda.

EMENDA Nº 44
Dê-se ao art. 2º a seguinte redação:
“Art. 2º - Fica revogado o item 10 da Tabela F anexa à Lei n° 6.763,
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de 26 de dezembro de 1975.”.
Sala das Reuniões, 21 de novembro de 2007.
Weliton Prado
Justificação: A emenda que ora se apresenta tem por objetivo

impedir a unificação da alíquota do ICMS relativa ao serviço de
comunicação em 25%.

Com a revogação do item 10 da Tabela F, que fixa a alíquota
especial de 25% para o serviço de comunicação na modalidade de
telefonia, fica revogada a referida exceção para a cobrança do
imposto, passando a vigorar para o serviço de comunicação a alíquota
geral de 18%.

Em face dos aumentos totalmente despropositados e desarrazoados
das tarifas cobradas pela utilização dos serviços de telefonia desde o
processo de privatização do setor no Brasil, a redução desses valores
é uma meta a ser perseguida por todos.

Se a alíquota hoje fixada para a telefonia vêm punindo enormemente
os mineiros que, inclusive, têm deixado de utilizar esse serviço, não
podemos consentir que todos os demais serviços de comunicação,
aos quais os consumidores têm recorrido como alternativa às
elevadas tarifas de telefonia, também tenham sua alíquota majorada.

A alteração legislativa proposta pelo Governador do Estado não se
coaduna com os anseios da sociedade, que pugna pela redução da
carga tributária.

Por esta razão, contamos com o apoio dos senhores deputados para
a aprovação desta emenda.

EMENDA Nº 45
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
“Art. ... - Fica revogado o item 2.9 da Tabela A anexa à Lei n° 6.763,

de 26 de dezembro de 1975.”.
Sala das Reuniões, 21 de novembro de 2007.
Weliton Prado
Justificação: A emenda que ora se apresenta tem por objetivo

materializar na legislação estadual o direito de obtenção de certidões
em repartições públicas, assegurado a todos, independentemente do
pagameto de taxas, para a defesa de direitos e esclarecimento de
situações de interesse pessoal.
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Trata-se de preceito constituicional expressamente previsto na
Constituição da República no art. 5°, inciso XXXIV,  alínea “b”, que não
tem sido observado pelo Estado, que tem exigido do contribuinte o
pagamento de taxa de expediente para a emissão de certidões.
Dispõe a Constituição Federal que “são a todos assegurados,
independentemente do pagamento de taxas, a obtenção de certidões
em repartições públicas, para a defesa de direitos e esclarecimento de
situações de interesse pessoal”.

Em relação às certidões emitidas pela Secretaria de Fazenda, as
quais são objeto desta emenda, a situação se agrava, pois os
contribuintes do imposto necessitam constantemente de comprovar a
regularidade fiscal para o exercício de seus direitos, em alguns casos
indispensáveis, como na hipótese de contratação com o poder
público.

EMENDA Nº 46
Suprima-se do § 44 do art. 12, a que se refere o art. 1º, a expressão

“promovidas pela usina com destino às empresas distribuidoras”.
Sala das Reuniões, 21 de novembro de 2007.
Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial.

EMENDA Nº 47
Acrescente-se ao art. 54 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de

1975, o seguinte inciso:
“Art. 54 - (. . .)
XXXIX - por deixar de utilizar ou utilizar em desacordo com a

legislação tributária, mecanismos de mediação de volume exigidos e
controlados pelo Fisco, nos prazos previstos em regulamento ou
quando intimado - 1.000 (mil) UFEMGs por equipamento;”.

Sala das Reuniões, 21 de novembro de 2007.
Alencar da Silveira Jr.
Justificação: as alterações originalmente previstas exigem ajuste do

sistema de multas tributárias, uma vez que permitem a imputação de
penalidades aos estabelecimentos que por ventura interferirem nos
mecanismos de mediação de volume de forma não autorizada pela
legislação, mas não prevêem penalidade para as situações em que o
estabelecimento não utilizar o equipamento exigido pela legislação.
Por isso, a medida visa ajustar o sistema de penalidades para
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alcançar tanto o estabelecimento que altera de modo incorreto o
mecanismo de mediação quanto o que não utilizar o equipamento
exigido.

Pela importância desta emenda, contamos com o apoio dos nobres
pares a sua aprovação.

EMENDA Nº 48
Acrescente-se o seguinte artigo onde convier:
“Art. ... - Fica revogado o art. 10 da Lei nº 14.066, de 22 de

novembro de 2001.”.
Sala das Reuniões, 21 de novembro de 2007.
Alencar da Silveira Jr.
Justificação: A medida visa a promover ajuste da legislação, uma

vez que a alteração proposta para o art. 24, § 7º, da Lei nº 6.763, de
1975, introduz, com alcance maior do que o previsto no art. 10 da Lei
nº 14.066, de 2001, as hipóteses nele previstas.

Pela importância desta emenda, contamos com o apoio dos nobres
pares à sua aprovação.

EMENDA Nº 49
Dê-se ao inciso V do § 7º do art. 24 da Lei nº 6.763, de 26 de

dezembro de 1975, a seguinte redação:
“Art. 24 - (...)
§ 7º - (...)
V - em caso de estabelecimento de comércio varejista de

combustíveis e lubrificantes, ponto de abastecimento, transportador
revendedor retalhista, distribuidor e produtor de combustíveis, nas
seguintes hipóteses:

a) violação do dispositivo assegurador da inviolabilidade das
bombas de combustível ou do mecanismo de mediação de volume
exigidos e controlados pelo Fisco (lacres) ou do próprio mecanismo de
mediação, em desconformidade com a legislação tributária;

b) reincidência, verificada pelos órgãos competentes ou a eles
conveniados, na aquisição, na distribuição, no transporte, na
estocagem ou na revenda de combustível adulterado;

c) reincidência na comercialização de produto não acobertado por
documento fiscal idôneo.”.

Sala das Reuniões, 21 de novembro de 2007.
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Alencar da Silveira Jr.
Justificação: A redação originalmente proposta, além de não atender

a todas as situações previstas na Lei nº 14.066, de 2001, que dispõe
sobre a proteção dos consumidores de combustíveis, prevê
suspensão ou cancelamento da inscrição estadual, em razão das
infrações indicadas nas alíneas apenas para os postos revendedores,
como se estes fossem os únicos responsáveis pelas ilicitudes
mencionadas; por isso se propõe a redação acima, para permitir a
adoção da medida para os demais estabelecimentos e para as
mesmas hipóteses previstas na Lei nº 14.066.

Pela importância desta emenda, contamos com o apoio dos nobres
pares à sua aprovação.

EMENDA Nº 50
Acrescente-se ao art. 12 da Lei nº 6.763, de 1975, a que se refere o

art. 1º do projeto, o seguinte §:
“Art. 1º - (...)
“Art. 12 - (...)
§ ... - Fica reduzida para 3% a carga tributária nas operações

internas com gás natural veicular, gasolina e álcool para fins
carburantes, com destino a cooperativas de táxis para uso pelos seus
cooperados, nos termos dos Regimes Especiais de Tributação nºs
8/2005, 9/2005, 10/2005 e 12/2005, relativos a operações internas
com querosene de aviação.”.”.

Sala das Reuniões, 21 de novembro de 2007.
Irani Barbosa

EMENDA Nº 51
Acrescentem-se onde convier os seguintes artigos:
“Art. ...- A parcela da receita do produto da arrecadação do Imposto

sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre
Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e
de Comunicação - ICMS -, pertencente aos Municípios, de que trata o
inciso II do art. 150 da Constituição do Estado, será distribuída nos
percentuais indicados no Anexo I desta lei, conforme os seguintes
critérios:

I - critérios econômicos:
a) Valor Adicionado Fiscal - VAF: valor apurado com base nos
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critérios para cálculo da parcela de que trata o inciso I do § 1º do art.
150 da Constituição do Estado;

b) produção de alimentos: os valores decorrentes da aplicação dos
percentuais à frente de cada item serão distribuídos aos Municípios
segundo os seguintes critérios:

1 - parcela de 50% (cinqüenta por cento) do total será distribuída de
acordo com a relação percentual entre a área cultivada do Município e
a área cultivada do Estado, referentes à média dos dois últimos anos,
incluindo-se na área cultivada a área destinada à agricultura de
pequeno porte;

2 - parcela de 25% (vinte e cinco por cento) do total será distribuída
de acordo com a relação percentual entre o número de pequenos
produtores rurais do Município e o número de pequenos produtores
rurais do Estado;

3 - parcela de 15% (quinze por cento) do total será distribuída entre
os Municípios onde exista programa ou estrutura de apoio à produção
e à comercialização de produtos agrícolas, que atenda especialmente
aos pequenos produtores rurais, de acordo com a relação percentual
entre o número de pequenos produtores rurais atendidos e o número
total de pequenos produtores rurais existentes no Município;

4 - parcela de 10% (dez por cento) do total será distribuída aos
Municípios que tiverem, na estrutura organizacional da Prefeitura,
órgão de apoio ao desenvolvimento agropecuário, respeitada a
mesma relação percentual estabelecida na alínea "b" deste inciso;

c) meio ambiente: observados os seguintes critérios:
1 - parcela de, no máximo, 50% (cinqüenta por cento) do total será

distribuída aos Municípios cujos sistemas de tratamento ou disposição
final de lixo ou de esgoto sanitário, com operação licenciada pelo
órgão ambiental estadual, atendam, no mínimo, a respectivamente
70% (setenta por cento) e 50% (cinqüenta por cento) da população,
sendo que o valor máximo a ser atribuído a cada Município não
excederá o seu investimento, estimado com base na população
atendida e no custo médio "per capita" dos sistemas de aterro
sanitário, usina de compostagem de lixo e estação de tratamento de
esgotos sanitários, fixado pelo Conselho Estadual de Política
Ambiental - Copam -;
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2 - o restante dos recursos será distribuído com base no Índice de
Conservação do Município, calculado de acordo com o Anexo IV desta
lei, considerando-se as unidades de conservação estaduais, federais
e particulares, bem como as unidades municipais que venham a ser
cadastradas, observados os parâmetros e os procedimentos definidos
pelo órgão ambiental estadual;

3 - a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável fará publicar, até o último dia do trimestre civil, os dados
apurados relativos ao trimestre imediatamente anterior, com a relação
de Municípios habilitados segundo as alíneas "a" e "b" deste inciso,
para fins de distribuição dos recursos no trimestre subseqüente;

d) receita própria: relação percentual entre a receita própria do
Município, oriunda de tributos de sua competência, e as transferências
de recursos federais e estaduais recebidas pelo Município, baseada
em dados relativos ao segundo ano civil imediatamente anterior,
fornecidos pelo Tribunal de Contas do Estado;

e) Municípios mineradores: percentagem média do Imposto Único
sobre Minerais - IUM - recebido pelos Municípios mineradores em
1988, com base em índice elaborado pela Secretaria de Estado de
Fazenda, demonstrando a efetiva participação de cada um na
arrecadação do IUM nesse exercício;

f) compensação financeira por emancipação de distrito:
compensação financeira aos Municípios remanescentes de Mateus
Leme e Mesquita, devido à emancipação de distritos deles
desmembrados;

II - critérios sociais solidários:
a) área geográfica: relação percentual entre a área geográfica do

Município e a área total do Estado, informada pelo Instituto de
Geociências Aplicadas - IGA -;

b) população: relação percentual entre a população residente no
Município e a população total do Estado, medida segundo dados
fornecidos pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística - IBGE -;

c) população dos 50 (cinqüenta) Municípios mais populosos: relação
percentual entre a população residente em cada um dos 50
(cinqüenta) Municípios mais populosos do Estado e a população total
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deles, medida segundo dados fornecidos pelo IBGE;
d) educação: relação entre o total de alunos atendidos, os alunos da

pré-escola inclusive, e a capacidade mínima de atendimento pelo
Município, publicada pela Secretaria de Estado de Educação até o dia
30 de abril de cada ano, relativamente aos dados do ano civil
imediatamente anterior, calculada de acordo com o Anexo II desta lei,
observado o disposto no § 1º deste artigo;

e) patrimônio cultural: relação percentual entre o Índice de
Patrimônio Cultural do Município e o somatório dos índices de todos
os Municípios, fornecida pelo Instituto Estadual do Patrimônio
Histórico e Artístico - Iepha -, da Secretaria de Estado de Cultura, que
fará publicar, até o dia 30 de abril de cada ano, os dados apurados
relativos ao ano civil imediatamente anterior, observado o disposto no
Anexo III desta lei;

f) saúde: os valores decorrentes da aplicação dos percentuais
constantes no Anexo I desta lei serão distribuídos aos Municípios
segundo os seguintes critérios:

1 - um valor de incentivo para os Municípios que desenvolverem e
mantiverem em funcionamento programas específicos voltados para o
atendimento à saúde das famílias, mediante comprovação na
Secretaria de Estado de Saúde, limitado a 50% (cinqüenta por cento)
do percentual relativo a saúde previsto no Anexo I, que serão
distribuídos e ponderados conforme a população efetivamente
atendida;

2 - encerrada a distribuição conforme a alínea "a" deste inciso, o
saldo remanescente dos recursos alocados segundo essa variável
será distribuído tendo em vista a relação entre os gastos de saúde
"per capita" do Município e o somatório dos gastos de saúde "per
capita" de todos os Municípios do Estado, calculada com base nos
dados relativos ao segundo ano civil imediatamente anterior,
fornecidos pelo Tribunal de Contas do Estado;

g) cota mínima: parcela a ser distribuída em igual valor para todos
os Municípios;

III - critério de compensação solidária:
a) ICMS solidário - relação percentual entre a população residente

em cada um dos Municípios com menor índice de ICMS "per capita"
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do Estado e a população total destes, fornecida pela Fundação João
Pinheiro.

§ 1º - Os Municípios cujo índice consolidado dos critérios
econômicos seja superior à média do Estado acrescida de 40%
(quarenta por cento) ficam excluídos da participação nos critérios
listados no inciso II deste artigo.

§ 2º - Para efeito do disposto no inciso III:
I - considera-se índice de ICMS "per capita" o percentual resultante

da divisão do índice consolidado dos critérios previstos nos incisos I e
II de cada Município pela respectiva população, medida segundo
dados fornecidos pelo IBGE;

II - consideram-se Municípios com menor índice de ICMS "per
capita" aqueles cujo percentual calculado na forma do inciso anterior
seja inferior à média do Estado acrescida de 40% (quarenta por
cento).

§ 3º - Para efeito do disposto na alínea "d" do inciso II deste artigo,
ficam excluídos os Municípios nos quais o número de alunos
atendidos pela rede municipal não corresponda a, pelo menos, 90%
(noventa por cento) de sua capacidade mínima de atendimento.

§ 4º - Para fins do disposto na alínea "b" do inciso I deste artigo:
I - os dados relativos à produção de alimentos serão fornecidos pela

Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que
fará publicar a cada trimestre civil, no órgão oficial dos Poderes do
Estado, as informações pertinentes às alíneas enumeradas naquele
inciso, para fins de distribuição no trimestre subseqüente;

II - considera-se pequeno produtor rural aquele que satisfizer os
seguintes requisitos:

a) mantiver até dois empregados permanentes, permitida a
contratação eventual de terceiros;

b) não detiver, a nenhum título, área superior a quatro módulos
fiscais, possuindo cada Município seu próprio módulo fiscal, cuja
extensão varia entre o limite mínimo de 5ha (cinco hectares) (Belo
Horizonte) e o máximo de 70ha (setenta hectares) (São Romão);

c) ter, no mínimo, 80% (oitenta por cento) de sua renda bruta anual
proveniente de exploração agropecuária;

d) residir na propriedade rural ou em aglomerado urbano próprio.
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§ 5º - A Secretaria de Estado de Saúde fará publicar, no primeiro dia
útil de cada mês, as modificações ocorridas no mês anterior
relativamente aos itens 1 e 2 da alínea "f" do inciso II deste artigo,
para fins de distribuição no mês subseqüente.

§ 6º - A Fundação João Pinheiro fará publicar, até o quinto dia útil de
cada mês, os índices de que tratam os incisos I a III deste artigo que
tenham sofrido alteração, relativos ao mês anterior, bem como a
consolidação destes por Município.

§ 7º - A Secretaria de Estado de Fazenda fará publicar, até o dia 30
de junho de cada ano, o índice provisório de que trata a alínea "a" do
inciso I deste artigo.

§ 8º - Sem prejuízo das ações cíveis e criminais cabíveis, os
Prefeitos Municipais e as associações de Municípios ou seus
representantes poderão impugnar, no prazo de trinta dias contados de
sua publicação, os dados e os índices relativos aos critérios para
apuração anual do VAF e, no prazo de cinco dias úteis, os demais.

§ 9º - A Fundação João Pinheiro fará publicar o resultado do
julgamento das impugnações previstas no § 8º deste artigo no prazo
de quinze dias contados do seu recebimento.

§ 10 - A Secretaria de Estado de Fazenda fará publicar, até o dia 31
de agosto de cada ano, o índice definitivo de que trata a alínea "a" do
inciso I deste artigo, após o julgamento das impugnações previstas no
§ 8º, bem como o índice consolidado geral de participação de todos os
Municípios, para fins de distribuição dos recursos no exercício
subseqüente.

§ 11 - As publicações de índices previstas nesta lei apresentarão os
dados constitutivos e os percentuais para cada critério, previstos nos
incisos I a III deste artigo.

§ 12 - O critério da compensação financeira por desmembramento
de distrito, previsto na alínea "f" do inciso I, extingue-se no exercício
de 2005, e os resíduos apurados em razão de perda anual serão
incorporados ao índice de que trata o inciso III deste artigo, observado
o disposto no Anexo I desta lei.

Art... - A apuração do VAF compreenderá o montante global da
apresentação do movimento econômico, observado o disposto na Lei
Complementar Federal nº 63, de 11 de janeiro de 1990.
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Art... - Para se estabelecer o valor adicionado relativo à produção e
à circulação de mercadorias e à prestação de serviços tributados pelo
ICMS, quando o estabelecimento do contribuinte do imposto se
estender pelos territórios de mais de um Município, a apuração do
valor adicionado será feita proporcionalmente, mediante acordo
celebrado entre os municípios envolvidos e homologado pela
Secretaria de Estado de Fazenda.

§ 1º - O contribuinte do imposto, ao prestar sua declaração anual,
deve informar os valores adicionados nas operações realizadas no
território de cada Município, dando conhecimento a todos os
interessados, na hipótese de não haver o acordo previsto no "caput"
deste artigo.

§ 2º - Na impossibilidade técnica de discriminar o valor adicionado
ocorrido no território de cada Município, o contribuinte deverá apurá-lo
na proporção da área utilizada pelo estabelecimento nas etapas de
produção, comercialização, prestação de serviços, armazenamento,
administração, estacionamento ou outras em que haja
desenvolvimento de qualquer tipo de atividade operacional do
estabelecimento.

§ 3º - Na ocorrência de descumprimento do disposto nos parágrafos
anteriores ou diante da discordância da proporcionalidade
apresentada pelo contribuinte do imposto, cabe recurso à Secretaria
de Estado de Fazenda, na fase de apuração dos índices definitivos,
para que nomeie uma comissão especial de arbitramento, a quem
compete competirá fixar a proporcionalidade.

Art... - Esta lei entra em vigor no primeiro dia do ano subseqüente ao
da data de sua publicação.

Art... - Revogam-se as disposições em contrário, especialmente a
Lei nº 13.803, de 27 de dezembro de 2000.”.

Sala das Reuniões, 21 de novembro de 2007.
Irani Barbosa
* - A tabela referente ao Anexo I (a que se refere o art. 1º da Lei nº ,

de de de ) foi publicada no “Diário do Legislativo” de 6.12.2007.
Anexo II

  * - A tabela referente ao Índice de Educação - Pei (a que se refere o
inciso V do art. 1º da Lei nº 13.803, de 27 de dezembro de 2000) foi
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publicada no “Diário do Legislativo” de 6.12.2007.
a.1) MRMi é o número de matrículas na rede municipal de ensino do

Município;
a.2) CMA é a capacidade mínima de atendimento do município,

calculada pela relação entre 25% (vinte e cinco por cento) da receita
de impostos do Município, compreendida a proveniente de
transferências, e o custo por aluno estimado pela Secretaria de
Estado da Educação;

b) ICMAi é o somatório do ICMAi para todos os Municípios.
Anexo III

  * - A tabela referente ao Índice de Patrimônio Cultural -  PPC
(a que se refere o inciso VII do art. 1º da Lei nº 13.803, de 27 de
dezembro de 2000)  foi publicada no “Diário do Legislativo” de
6.12.2007.

Notas:
1 - Os dados relativos aos bens tombados em nível federal são os

constantes no "Guia de Bens Tombados em Minas Gerais", publicado
anualmente pelo Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional -
Iphan.

2 - Os dados relativos aos bens tombados em nível estadual são os
constantes na "Relação de Bens Tombados em Minas Gerais",
fornecida pelo Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de
Minas Gerais - Iepha - MG -, e no art. 84 da Constituição do Estado de
Minas Gerais.

3 - O número de domicílios a que se refere a tabela foi obtido a partir
do somatório do número total de domicílios dos setores censitários
integrantes dos perímetros de tombamento.

4 - Os perímetros de tombamento são os estabelecidos pelos
respectivos dossiês de tombamento ou originários de estudos e
resoluções da 13ª Coordenação Regional do Iphan.

5 - O número total de domicílios é o fornecido pelo IBGE.
6 - Os dados relativos aos tombamentos e às políticas municipais

são os atestados pelo Conselho Curador do Iepha-MG, mediante a
comprovação pelo Município:

a) de que os tombamentos estão sendo realizados conforme técnica
e metodologia adequadas;
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b) de que possui política de preservação de patrimônio cultural,
devidamente respaldada por lei;

c) de que tem efetiva atuação na preservação dos seus bens
culturais.

Anexo IV
Índice de Conservação do Município - IC

(a que se refere a alínea "b" do inciso VIII do art. 1º da Lei nº 13.803,
de 27 de dezembro de 2000)

* - A tabela referente ao I - Índice de Conservação do Município "I"
foi publicada no “Diário do Legislativo” de 6.12.2007.

a) FCMi = Fator de Conservação do Município "I";
b) FCE = Fator de Conservação do Estado.
II - FCE - Fator de Conservação do Estado
FCE = FCMI, onde:
a) FCMi = Fator de Conservação do Município "I"
FCMi = FCM i,I;
b) FCM I,j = Fator de Conservação da Unidade de Conservação "j "

no Município "I".
* - A tabela referente ao item  “b”  foi publicada no “Diário do

Legislativo” de 6.12.2007.
a) Área UC i,j =Área da Unidade de Conservação "j" no Município "i";
b) Área Mi = Área do Município "i";
c) FC = Fator de Conservação relativo à categoria de Unidade de

Conservação, conforme tabela;
d) FQ - Fator de Qualidade, variável de 0,1 (um décimo) a 1 (um),

relativo à qualidade física da área, plano de manejo, infra-estrutura,
entorno protetivo, estrutura de proteção e fiscalização, entre outros
parâmetros, conforme deliberação normativa do Conselho Estadual de
Política Ambiental - Copam. (1)

Nota: 1 - O Fator de Qualidade será igual a 1 (um) até que sejam
ponderadas as variáveis e disciplinada sua aplicação, por meio da
deliberação normativa do Copam.
  * - A tabela referente ao Fator de Conservação para categorias e
manejo de unidades de conservação  foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 6.12.2007.

Notas:
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1 - APA I dispõe de zoneamento ecológico-econômico; APA II não
dispõe de zoneamento.

2 - APE: declarada com base nos arts. 13, inciso 1, e 14 da Lei
Federal nº 6.766, de 19/12/79, para proteção de mananciais ou do
patrimônio paisagístico e arqueológico.

Justificação: Após diversas reuniões e audiências públicas nas quais
ouvimos o clamor da grande maioria dos Municípios mineiros, ficaram
patentes a importância e a necessidade de se alterar a forma atual de
distribuição do ICMS.

Realizamos vários estudos, projeções e estimativas de impacto, a
fim de encontrar um caminho que nos levasse à adoção de critérios
que proporcionassem ganhos de receita aos Municípios cuja
arrecadação impossibilita seus administradores de realizarem
investimentos na área social e proporcionarem condições dignas de
vida aos cidadãos. Concluímos por propor a redistribuição do
percentual de 4,632% que atualmente é rateado com base no VAF do
Município. Essa conclusão se deve ao fato de considerarmos que
esse critério já é devidamente privilegiado pela Constituição Federal,
quando determina que no mínimo 75% da parcela do ICMS
pertencente aos Municípios serão distribuídos com base no VAF.

Após intensa discussão e reflexão, optamos por redistribuir a parcela
do ICMS pertencente aos Municípios da seguinte forma:

1 - Classificamos os critérios de distribuição, agrupando-os em três
grupos:

Critérios Econômicos: VAF da Constituição (75%), produção de
alimentos, meio ambiente, receita própria, Municípios mineradores e
compensação financeira aos Municípios de Mateus Leme e Mesquita;

Critérios Sociais Solidários: área geográfica, população, população
dos 50 Municípios mais populosos, educação, patrimônio cultural,
saúde, cota mínima;

Critério de Compensação Solidária: ICMS solidário (redistribuição do
percentual que era distribuído pela Lei Robin Hood com base no VAF).

2 - Calculamos o índice consolidado dos critérios econômicos, que é
a média aritmética ponderada dos índices que os compõem. O fator
de ponderação é o percentual atribuído a cada índice;

3 - Calculamos a média "per capita" dos critérios econômicos do
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ICMS recebido pelo conjunto dos Municípios mineiros, dividindo o
índice consolidado dos critérios econômicos pela população do
Estado;

4 - Calculamos o ICMS "per capita" dos critérios econômicos para
cada um dos Municípios;

5 - Restringimos a participação nos critérios sociais solidários aos
Municípios que estavam abaixo da média "per capita" dos critérios
econômicos, acrescida de 40%;

6 - Redistribuímos o percentual do critério VAF que excedia o
mínimo constitucional, instituindo uma compensação "per capita" para
os Municípios cujos índices consolidados de critérios econômicos e
sociais ficaram abaixo da média "per capita", acrescida de 40%. A
esse novo critério demos o nome de "critério de compensação
solidária".

EMENDA Nº 52
Acrescente-se ao art. 12 da Lei nº 6.763, de 1975, o seguinte

parágrafo:
“Art. .... - (...)
'Art. 12 - (...)
§ ... - 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 as mercadorias classificadas nas
posições 8535.4010, 8424.9010 e 9026.2010 da Nomenclatura
Comum do Mercosul - Sistema Harmonizado - NCM-SH.'.”.

Sala das Reuniões, 21 de novembro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva
Justificação: A presente proposição visa a reduzir a atual carga

tributária de 18% para 12% sobre os produtos que menciona,
identificados por sua classificação na NCM-SH, que são a válvula para
extintores, manômetro e pára-raio (material elétrico para instalação
em circuito). Tais produtos são fabricados por empresas mineiras,
localizadas em Ouro Fino e Extrema, no sul do Estado, que enfrentam
concorrência desigual com concorrentes de outros Estados -
notadamente São Paulo, nos quais se pratica alíquota reduzida em
detrimento da competitividade do produto mineiro.
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Na realidade, a proposição guarda consonância com o propósito
elencado no Projeto de Lei nº 1.585/2007, qual seja a proteção da
empresa mineira conforme consta da Mensagem do Governador
Aécio Neves.

Por tais razões, aguardo dos nobres pares aprovação a esta
proposição.

EMENDA Nº 53
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - Fica o Poder Executivo autorizado, na forma, no prazo e

nas condições e na disciplina de controle previstos em regulamento, a
reduzir a carga tributária para 1% (um por cento) do serviço de
fornecimento de energia elétrica e telecomunicação para templos
religiosos de qualquer culto.”.

Sala das Reuniões, 21 de novembro de 2007.
Gilberto Abramo e outros.
Justificação: Esta emenda pretende dar ao ICMS alíquota de 1% nas

operações com energia elétrica e telefone para consumo nos templos
religiosos, não obstante a Constituição Federal prever o direito à
isenção, conforme art. 150, inciso VI, alínea “b” que dispõe:

“Art. 150 - Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao
contribuinte, é vedada a União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios:

VI - instituir impostos sobre:
b) templo de qualquer culto.”.
Os templos religiosos subsistem por meio de doações dos seus

freqüentadores, não possuindo qualquer outro tipo de renda. Assim
requer a redução do ICMS da energia elétrica e telefone de templos
religiosos para 1%.

EMENDA Nº 54
Suprima-se da alínea “f” do § 5º do art. 6º da Lei nº 6.763, de 26 de

dezembro de 1975, de que trata o art. 1º do projeto a expressão “ou
industrialização”.

Sala das Reuniões, 21 de novembro de 2007.
Antônio Júlio

EMENDA Nº 55
Dê-se ao § 24 do art. 12 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de
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1975, de que trata o art. 1º do projeto, a seguinte redação:
“Art. 1º - (...)
‘Art. 12 - (...)
§ 24 - Fica o Poder Executivo autorizado, na forma, no prazo e nas

condições previstas em lei, a reduzir para 12% (doze por cento) a
carga tributária nas operações promovidas por estabelecimento
industrial com as seguintes mercadorias:’.”.

Sala das Reuniões, 21 de novembro de 2007.
Antônio Júlio

EMENDA Nº 56
Dê-se ao § 39 do art. 12 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de

1975, de que trata o art. 1º do projeto, a seguinte redação:
“Art. 1º - (...)
‘Art. 12 - (...)
§ 39 - Fica o Poder Executivo autorizado, na forma, no prazo e nas

condições previstas em lei, a adotar a carga tributária proporcional nas
operações internas com “kit” composto de itens que estejam
individualmente submetidos a cargas tributárias distintas.’.”.

Sala das Reuniões, 21 de novembro de 2007.
Antônio Júlio

EMENDA Nº 57
Dê-se ao § 40 do art. 12 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de

1975, de que trata o art. 1º do projeto, a seguinte redação:
“Art. 1º - (...)
‘Art. 12 - (...)
§ 40 - Fica o Poder Executivo autorizado, na forma, no prazo e nas

condições previstas em lei, a reduzir para 12% (doze por cento) a
carga tributária nas operações internas com tubos de aço promovidas
por estabelecimento industrial com destino à empresa de construção
civil.’.”.

Sala das Reuniões, 21 de novembro de 2007.
Antônio Júlio

EMENDA Nº 58
Dê-se ao § 41 do art. 12 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de

1975, de que trata o art. 1º do projeto, a seguinte redação:
“Art. 1º - (...)
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‘Art. 12 - (...)
§ 41 - Fica o Poder Executivo autorizado, na forma, no prazo e nas

condições previstas em lei, a reduzir para 12% (doze por cento) a
carga tributária nas operações com mercadorias e serviços destinados
a órgão público, hospitais e clínicas públicas, não contribuintes do
imposto.’.”.

Sala das Reuniões, 21 de novembro de 2007.
Antônio Júlio

EMENDA Nº 59
Dê-se ao § 42 do art. 12 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de

1975, de que trata o art. 1º do projeto, a seguinte redação:
“Art. 1º - (...)
‘Art. 12 - (...)
§ 42 - Fica o Poder Executivo autorizado, na forma, no prazo e nas

condições previstas em lei, a reduzir para 0% (zero por cento) a carga
tributária na operação interna com mercadoria de propriedade do
cooperado ou associado e a ele destinada, quando promovida pela
cooperativa ou associação de que faça parte, instituídas para cumprir
as obrigações tributárias em nome de seus filiados e detentoras de
inscrição coletivas no cadastro de contribuintes do ICMS, nos termos
da Lei.’.”.

Sala das Reuniões, 21 de novembro de 2007.
Antônio Júlio

EMENDA Nº 60
Dê-se ao § 43 do art. 12 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de

1975, de que trata o art. 1º do projeto, a seguinte redação:
“Art. 1º - (...)
‘Art. 12 - (...)
§ 43 - Fica o Poder Executivo autorizado, na forma, no prazo e nas

condições previstas em lei, a reduzir para 12% (doze por cento) a
carga tributária nas operações promovidas por estabelecimento
industrial com cachaça e aguardente de cana.’.”.

Sala das Reuniões, 21 de novembro de 2007.
Antônio Júlio

EMENDA Nº 61
Dê-se ao § 44 do art. 12 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de
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1975, de que trata o art. 1º do projeto, a seguinte redação:
“Art. 1º - (...)
‘Art. 12 - (...)
§ 44 - Fica o Poder Executivo autorizado, na forma, no prazo e nas

condições previstas em lei, a reduzir para 12% (doze por cento) a
carga tributária nas operações internas com álcool para fins
carburantes, promovidas pela usina com destino às empresas
distribuidoras.’.”.

Sala das Reuniões, 21 de novembro de 2007.
Antônio Júlio

EMENDA Nº 62
Dê-se ao § único do art. 20-D da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de

1975, de que trata o art. 1º do projeto, a seguinte redação:
“Art. 1º - (...)
‘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 lei.’.”.

Sala das Reuniões, 21 de novembro de 2007.
Antônio Júlio

EMENDA Nº 63
Dê-se ao inciso IV do § 7º do art. 24 da Lei nº 6.763, de 26 de

dezembro de 1975, de que trata o art. 1º do projeto, a seguinte
redação:

“Art. 1º - (...)
‘Art. 24 - (...)
§ 7º - (...)
IV - feitas as verificações na forma prevista em lei, ficar

comprovada:’.”.
Sala das Reuniões, 21 de novembro de 2007.
Antônio Júlio

EMENDA Nº 64
Dê-se a alínea “b” do inciso V do § 7º do art. 24 da Lei nº 6.763, de

26 de dezembro de 1975, de que trata o art. 1º do projeto a seguinte
redação:

“Art. 1º - (...)
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‘Art. 24 - (...)
§ 7º - (...)
V - (...)
b) reincidência na aquisição, distribuição, transporte, estocagem ou

revenda de combustível adulterado, em desconformidade com a
legislação tributária.’.”.

Sala das Reuniões, 21 de novembro de 2007.
Antônio Júlio

EMENDA Nº 65
Dê-se ao inciso I do art. 32-B da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de

1975, de que trata o art. 1º do projeto, a seguinte redação:
“Art. 1º - (...)
“Art. 32-B - (...)
I - de 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;”.”.

Sala das Reuniões, 21 de novembro de 2007.
Antônio Júlio

EMENDA Nº 66
Dê-se ao art. 32-F da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, de

que trata o art. 1º do projeto a seguinte redação:
“Art. 1º - (...)
“Art. 32-F - Fica o Poder Executivo autorizado, na forma, no prazo e

nas condições definidas em lei, a conceder, ao contribuinte que
promova operação de venda de produtos com carga tributária superiro
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
produtores por seus adquirentes.”.”.

Sala das Reuniões, 21 de novembro de 2007.
Antônio Júlio

EMENDA Nº 67
Dê-se ao inciso III do § 1º do art. 219 da Lei nº 6.763, de 26 de

dezembro de 1975, de que trata o art. 1º do projeto, a seguinte
redação:

“Art. 1º - (...)
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“Art. 219 - (...)
§ 1º - (...)
III - nos casos previstos em lei, inscrição como contribuinte,

alteração cadastral que envolva inclusão ou substituição de sócio ou
reativação da inscrição estadual;”.”.

Sala das Reuniões, 21 de novembro de 2007.
Antônio Júlio

EMENDA Nº 68
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - As microempresas e as empresas de pequeno porte que se

encontrem sem movimento há mais de três anos poderão dar baixa
nos registros dos órgãos públicos estaduais, independentemente do
pagamento de débitos tributários, taxas ou multas devidas pelo atraso
na entrega das respectivas declarações nesses períodos.

Parágrafo único - Fica o Poder Executivo autorizado a conceder
remissão e anistia de até 2.500 (duas mil e quinhentas) Ufemgs para
os créditos tributários relativos ao ICMS e, respectivamente multas e
juros, das empresas de que trata o “caput” deste artigo que encontrem
sem movimento há mais de três anos, cujo vencimento tenha ocorrido
até 30 de setembro de 2007.”.

Sala das Reuniões, 21 de novembro de 2007.
Antônio Júlio

EMENDA Nº 69
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - Fica o Poder Executivo autorizado a conceder remissão e

anistia de até 1.500 (mil e quinhentas) Ufemgs para os créditos
tributários relativos ao ICMS e à Taxa Florestal, e respectivas multas e
juros, constituídos ou não, inscritos ou não em dívida ativa, cujo
vencimento tenha ocorrido até 30 de setembro de 2007.

§ 1º - Para a concessão da remissão e da anistia a que se refere o
“caput”, deste artigo, será levada em conta a soma dos créditos
tributários do contribuinte, considerados todos os seus
estabelecimentos.

§ 2º - No caso de a soma a que se refere o § 1º ultrapassar o limite
estabelecido no “caput”, deste artigo, a concessão do benefício fica
condicionada ao pagamento integral, até 31 de março de 2008, do
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valor remanescente.”.
Sala das Reuniões, 21 de novembro de 2007.
Antônio Júlio

EMENDA Nº 70
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - Fica o Poder Executivo autorizado, na forma e nas

condições previstas em regulamento, a reduzir de 25% (vinte e cinco
por cento) para até 12% (doze por cento) o ICMS nas operações para
embarcações produzidas no Estado.”.

Sala das Reuniões, 21 de novembro de 2007.
Domingos Sávio

EMENDA Nº 71
Dê-se a seguinte redação ao parágrafo único do artigo 20-D:
“Art. 20-D - (...)
Parágrafo único - A opção do tratamento tributário de que trata o

inciso I do “caput” será estendida a todos produtores rurais.”.
Sala das Reuniões, 21 de novembro de 2007.
Domingos Sávio

EMENDA Nº 72
Acrescente-se ao art. 12, o seguinte parágrafo 45:
“Art. 12 - (...)
(...)
§ 45 - Fica o Poder Executivo autorizado, na forma, no prazo e nas

condições previstas em regulamento, a reduzir para até 0% (zero por
cento) a carga tributária relativa ao Imposto sobre Circulação de
Mercadorias e Serviços - ICMS -, incidente sobre o consumo de
energia elétrica no Programa Campos de Luz, pela Companhia
Energética de Minas Gerais - Cemig.

Sala das Reuniões, 21 de novembro de 2007.
Fábio Avelar
Justificação: O Programa “Campos de Luz”, criado pelo governo de

Minas, consiste na iluminação de campos de várzea, com o intuito de
proporcionar à comunidade em geral, principalmente crianças e
adolescentes, maior tempo de utilização e prática de esportes,
consistindo, assim, na melhoria na qualidade de vida da população.

Esse Programa é de grande importância, pois cria a oportunidade
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para jovens e adolescentes terem acesso ao lazer, podendo, assim,
conviver com outros jovens, de uma maneira saudável.

Ocorre que a maioria dos usuários desses campos só dispõe do
período noturno, pois geralmente trabalham e estudam durante o dia.
Entretanto, as taxas de iluminação dos campos são muito altas,
inviabilizando o acesso a eles.

O objetivo desta proposta é justamente que contribuir para o
sucesso desse programa, tornando viável a utilização dos campos e
permitindo aos seus usuários a prática de esportes e lazer.

Considerando a relevância desta matéria, submeto aos meus nobres
pares esta proposta, pedindo sua aprovação.

EMENDA Nº 73
Acrescente-se ao art. 12 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de

1975, a que se refere o art. 1º do Projeto de Lei nº 1.585/2007, o
seguinte parágrafo 45:

“Art. 1º - (...)
‘Art. 12 - (...)
§ 45 - Fixa em 0% (zero por cento), na forma, no prazo e nas

condições previstas em regulamento, a carga tributária na operação
interna com componentes para construção e implementação de
microdestilarias.’.”.

Sala das Reuniões, 21 de novembro de 2007.
Padre João

EMENDA Nº 74
O § 43 do art. 12 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, a que

se refere o art. 1º do Projeto de Lei nº 1.585/2007, passa a vigorar
com a seguinte redação:

“Art. 1º - (...)
‘Art. 12 - (...)
§ 43 - Fixa em 12% (doze por cento), na forma, no prazo e nas

condições previstos em regulamento, a carga tributária nas operações
promovidas por estabelecimento industrial, associação ou cooperativa
da agricultura familiar com cachaça e aguardente de cana.’.”.

Sala das Reuniões, 21 de novembro de 2007.
Padre João

EMENDA Nº 75
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Acrescente-se ao art. 12, § 30, da Lei nº 6.763, a que se refere o art.
1º, o seguinte inciso XLI:

“Art. 1º - (...)
“Art. 12 - (...)
XLI - chapas de aço inoxidável de 1,5mm (um vírgula cinco

milímetros) e 2mm (dois milímetros), para construção de componente
de microdestilarias.”.”.

Sala das Reuniões, 21 de novembro de 2007.
Padre João

EMENDA Nº 76
Acrescente-se onde convier a expressão “agricultor familiar” após a

expressão “produtor rural” em todo o texto do projeto.
Sala das Reuniões, 21 de novembro de 2007.
Padre João

EMENDA Nº 77
Acrescente-se ao art. 12, § 30, da Lei nº 6.763, a que se refere o art.

1º, o seguinte inciso XLII:
“Art. 1º - (...)
“Art. 12 - (...)
XLII - chapa de cobre de 2mm (dois milímetros) para construção de

componente de microdestilarias.”.”.
Sala das Reuniões, 21 de novembro de 2007.
Padre João

EMENDA Nº 78
Acrescente-se ao art. 12 da Lei nº 6.763, a que se refere o art. 1º, o

seguinte parágrafo:
“Art. 1º - (...)
“Art. 12 - (...)
§ 45 - Fixa em 0% (zero por cento), na forma, no prazo e nas

condições previstas em regulamento, a carga tributária na operação
interna de beneficiamento de soro de leite.”.”.

Sala das Reuniões, 21 de novembro de 2007.
Padre João

EMENDA Nº 79
O § 44 do art. 12 da Lei nº 6.763, a que se refere o art. 1º, passa a

vigorar com a seguinte redação:
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“Art. 1º - (...)
“Art. 12 - (...)
§ 44 - Fixa em 12% (doze por cento), na forma, no prazo e nas

condições previstas em regulamento, a carga tributária nas operações
internas com álcool para fins carburantes, promovidas pela usina e
microdestilarias com destino às empresas distribuidoras.” .”.

Sala das Reuniões, 21 de novembro de 2007.
Padre João

EMENDA Nº 80
Dê-se aos seguintes artigos e parágrafos referidos pelo art. 1° e ao §

20-A a que se refere o art. 4°, do projeto, a segui nte redação :
“Art. 1º - (...)
‘Art. 12 - (...)
§ 21 - Fica reduzida para 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 9.404.21.00, 9.404.29.00,
9.404.90.00 e 3.909.50.29 da Nomenclatura Comum do Mercosul -
Sistema Harmonizado - NCM-SH.

(...)
§ 24 - Fica reduzida para 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 - Fica reduzida para 12% (doze por cento) a carga tributária nas

operações internas com as seguintes mercadorias:
IX - uniforme escolar ou profissional, conforme definido em

regulamento;
(...)
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
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de sobrepor;
(...)
XXIII - embalagem em geral, inclusive 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;
XLII - válvulas de descarga sanitária com dois botões;
XLIII - bebidas classificadas na posição 2206.00.90 da NCM-SH.
§ 31 - Fica reduzida para 7% (sete por cento) a carga tributária nas

operações internas com as seguintes mercadorias:
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VII - ardósia, granito, mármore, quartzito e outras pedras
ornamentais;

(...)
X - solução parenteral;
XI - iogurte;
XII - queijo ‘petit suisse’;
XIII - leite fermentado.
(...)
§ 34 - Fica reduzida para 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 - A carga tributária nas operações internas com ‘kit’ composto

de itens que estejam individualmente submetidos a cargas tributárias
distintas será proporcional a cada um dos itens que o compõem.

§ 40 - Fica reduzida para 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 reduzida para 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 reduzida para 0% (zero por cento) a carga tributária nas
operações internas com mercadoria de 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 reduzida para 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 reduzida para 12% (doze por cento) a carga tributária nas
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operações internas com álcool para fins carburante, promovidas pela
usina com destino às empresas distribuidoras.

§ 45 - Fica reduzida para 12% (doze por cento) a carga tributária nas
operações internas promovidas por estabelecimento industrial com
bolsa para coleta de sangue.

§ 46 - Fica reduzida para 0% (zero por cento) a carga tributária nas
prestações de serviço de transporte intermunicipal de carga, quando
efetuado por balsa.

§ 47 - Fica reduzida para 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 reduzida para 12% (doze por cento) a carga tributária do
ICMS nas operações internas promovidas pelo estabelecimento
industrial fabricante de mercadoria em cujo processo 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 reduzida para 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 reduzida para 12% (doze por cento) a carga tributária nas
operações internas com embarcações, promovidas por
estabelecimento industrial fabricante da mercadoria.

§ 51 - Fica reduzida para 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 reduzida para 0% (zero por cento) a carga tributária nas
operações internas promovidas pelo estabelecimento fabricante de
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glicosímetros destinados ao monitoramento da glicemia capilar,
mediante termo de compromisso para redução proporcional dos
preços dos aparelhos.

(...)
Art. 32-A - Fica concedido crédito presumido do Imposto sobre

Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações
de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de
Comunicação - ICMS -, na forma e nas condições previstos em
regulamento:

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 concedido 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 concedido, na forma e nas condições previstos em

regulamento, 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. 4º - (...)
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‘Art. 12 - (...)
§ 20-A - Fica reduzida a alíquota do Imposto sobre Operações

Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de
Serviços de Transportes Interestadual e Intermunicipal e de
Comunicação - ICMS - para 12% (doze por cento) nas operações
internas com produtos das seguintes indústrias:

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.’.”.

Sala das Reuniões, 21 de novembro de 2007.
Elisa Costa e Carlin Moura.
Justificação: O § 6° do art. 150 da Constituição da  República

estabelece claramente que a concessão de benefícios fiscais só pode
ser efetuada por meio de lei específica. Entendemos que cabe à
Assembléia Legislativa, com a colaboração do Governador do Estado
e tendo em conta o interesse público, a fixação, por meio de lei, do
montante e dos setores atingidos pelos benefícios tributários, cabendo
ao regulamento não mais que a definição aos procedimentos
administrativos necessários à consecução dos objetivos legalmente
definidos. Procuramos, com essa emenda, garantir que os benefícios
pretendidos por esse projeto obedeçam aos procedimentos
constitucionalmente definidos, proporcionando aos contribuintes a
estabilidade jurídica necessária ao regular andamento de seus
negócios.

EMENDA Nº 81
Dê-se ao § 6º do art. 91, a que se refere o art. 1º, a seguinte

redação:
“Art. 1º - (...)
“Art. 91 - (...)
§ 6º - Ficam isentos das taxas de expediente a que se refere o item

2 da Tabela A os serviços disponibilizados pela internet.”.”.
Sala das Reuniões, 21 de novembro de 2007.
Carlin Moura

EMENDA Nº 82
Acrescente onde convier:
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“Art. ... - Fica o Poder Executivo autorizado, na forma, no prazo e
nas condições previstas em regulamento, a reduzir para até 0% (zero
por cento) a carga tributária nas operações internas de prestação de
serviços de telefonia fixa e móvel para Instituições Públicas de Ensino
Superior - Ipes - localizadas no Estado de Minas Gerais.”.

Sala das Reuniões, 21 de novembro de 2007.
Carlin Moura
Justificação: As Instituições Públicas de Ensino Superior - Ipes -

mineiras são as seguintes: Cefet-MG, Uemg, UFJF, Ufla, UFMG,
Ufop, UFSJ, UFTM, UFU, UFV, FVJM, Unifal, Unifei e Unimontes.
Essas instituições estão presentes no Estado em 52 “campi”
universitários, congregam 10.565 docentes, dos quais 2.889 possuem
mestrado e 4.413 possuem doutorado.

Atuam também 16.274 servidores técnico-administrativos. Oferecem
458 cursos de graduação (287 diurnos e 256 noturnos), 316 cursos de
especialização presenciais e 73 a distância, 167 programas de
mestrado e 101 de doutorado. Atendem a 105.526 alunos de
graduação, 9.763 de especialização na modalidade presencial e 1.452
na modalidade a distância, 8.651 alunos de mestrado e 3.926 alunos
de doutorado. Atendem também a 16.268 alunos da educação básica
e tecnológica. Anualmente, em seus hospitais de ensino, executam
mais de 1.500.000 procedimentos e mantêm 1.527 leitos hospitalares.

Com o advento do Programa de Reestruturação e Expansão das
Universidade Federais - Reuni -, há previsão de, nos próximos cinco
anos, um acréscimo de 20% a 35% no número de alunos de
graduação nas Instituições Federais de Ensino Superior - Ifes. As
Instituições Públicas de Ensino Superior - Ipes - mineiras contribuem
decisivamente para o desenvolvimento do nosso Estado, por meio de
suas pesquisas científicas e seus trabalhos de extensão.

Visando a concretizar o fortalecimento das Ipes mineiras, torna-se
necessária a implementação de políticas públicas por parte do
governo mineiro, que vão ao encontro das seguintes necessidades:
apoio à redução do custo da energia elétrica, considerando a
necessidade de manutenção dos laboratórios e salas de aulas, estas,
principalmente para o oferecimento dos cursos noturnos; apoio à
redução dos custos de telefonia; apoio à informatização dos novos
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“campi”; apoio aos Municípios que desejam instalar pólos de
educação a distância; apoio à manutenção da emenda da bancada
federal de Minas em favor das Ipes mineiras; apoio à implementação
de parques tecnológicos vinculados às Ipes; apoio à liberação anual
dos recursos constitucionais destinados à Fapemig em sua totalidade.

EMENDA Nº 83
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - Fica o Poder Executivo autorizado, na forma, no prazo e

nas condições previstas em regulamento, a reduzir para até 0% (zero
por cento) a carga tributária nas operações internas de aquisição de
energia elétrica pelas Instituições Públicas de Ensino Superior - Ipes -
localizadas no Estado.

Sala das Reuniões, 21 de novembro de 2007.
Carlin Moura
Justificação: As Instituições Públicas de Ensino Superior - Ipes -

mineiras são as seguintes: Cefet-MG, Uemg, UFJF, Ufla, UFMG,
Ufop, UFSJ, UFTM, UFU, UFV, FVJM, Unifal, Unifei e Unimontes.
Essas instituições estão presentes no Estado em 52 câmpus
universitários, congregam 10.565 docentes, dos quais 2.889 têm
mestrado, e 4.413, doutorado.
  Nessas instituições atuam também 16.274 servidores técnico-
administrativos, são ministrados 458 cursos de graduação (287
diurnos e 256 noturnos), 316 cursos de especialização presenciais e
73 a distância, 167 programas de mestrado e 101 de doutorado. São
105.526 alunos de graduação, 9.763 de especialização na modalidade
presencial e 1.452 na modalidade a distância, 8.651 alunos de
mestrado e 3.926 alunos de doutorado, 16.268 alunos da educação
básica e tecnológica. Anualmente, em seus hospitais de ensino mais
de 1,5 milhões de procedimentos são executados, sendo mantidos
1.527 leitos hospitalares.

Com o advento do Programa de Reestruturação e Expansão das
Universidade Federais - Reuni -, há previsão de, nos próximos cinco
anos, um acréscimo de 20% a 35% no número de alunos de
graduação nas Instituições Federais de Ensino Superior - Ifes. As
Instituições Públicas de Ensino Superior - Ipes mineiras contribuem
decisivamente para o desenvolvimento do nosso Estado, por meio de
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suas pesquisas científicas e seus trabalhos de extensão.
Visando concretizar o fortalecimento das Ipes mineiras, torna-se

necessária a implementação de políticas públicas por parte do
governo mineiro, as quais vão ao encontro das seguintes
necessidades:

Apoio à redução do custo da energia elétrica, considerando a
necessidade de manutenção dos laboratórios e salas de aulas. Estas,
principalmente para o oferecimento dos cursos noturnos; apoio à
redução dos custos de telefonia; apoio à informatização dos novos
câmpus; apoio aos Municípios que desejam instalar pólos de
educação a distância; apoio à manutenção da emenda da bancada
federal de Minas em favor das Ipes mineiras; apoio à implementação
de parques tecnológicos vinculados às Ipes; apoio à liberação anual
dos recursos constitucionais destinados à Fapemig em sua totalidade.

EMENDA Nº 84
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - Fica o Poder Executivo autorizado, na forma, no prazo e

nas condições previstas em regulamento, a reduzir para até 0% (zero
por cento) a carga tributária nas operações internas de aquisição de
energia elétrica para consumo residencial de famílias de baixa renda
no Estado de Minas Gerais.

Parágrafo único - Para fins desta lei, será considerada família de
baixa renda aquela que possuir renda mensal “per capita” máxima de
até um salário mínimo local, excluídos os valores recebidos a título de
auxílios previdenciários e demais programas assistenciais municipais,
estaduais e federais.”.

Sala das Reuniões, 21 de novembro de 2007.
Carlin Moura
Justificação: Esta emenda visa reduzir a carga tributária incidente

sobre a energia elétrica para consumo residencial, contrapondo o
recente aumento da tarifa de energia elétrica promovido pela Cemig,
no percentual médio de 23,88%, enquanto a inflação no ano de 2004
foi de apenas 8,74% segundo o IPCA, índice oficial divulgado pelo
IBGE.

A redução da tributação sobre o fornecimento de energia elétrica
para imóveis residenciais de famílias de baixa renda vem como uma
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alternativa para defender os consumidores mineiros, como forma de
minorar o aumento das contas de energia.

Cabe ressaltar que a alíquota do ICMS incidente sobre a energia
elétrica residencial é a maior de todas as cobradas pelo Estado, junto
com as bebidas alcoólicas. A alíquota sobre a energia elétrica de uso
industrial e comercial, por exemplo, é de 18%, quase a metade da
cobrada para as residências.

Importante considerar também que não se poderá falar em perda de
receita para o Estado, pois o aumento da tarifa em percentual médio
de 23,88% propiciará um grande acréscimo à arrecadação, já que
quanto maior é a tarifa maior o imposto incidente e pago pelos
consumidores.

Salienta-se que esse tipo de política compensatória vai ao encontro
da valorização do indivíduo, e conseqüentemente da valorização dos
cidadãos e do povo mineiro.

EMENDA Nº 85
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - Fica o Poder Executivo autorizado, na forma, no prazo e

nas condições previstas em regulamento, a reduzir para até 0% (zero
por cento) a carga tributária nas operações internas de aquisição de
energia elétrica pelas Microempresas e pequenas empresas
localizadas no Estado.”.

Sala das Reuniões, 21 de novembro de 2007.
Carlin Moura
Justificação: Segundo pesquisa realizada pelo Global

Entrepreneurship Monitor - GEM -, o Brasil é o 7º país com o maior
número de negócios no mundo, sendo que mais de 50% das
empresas fecham no primeiro ano devido à alta carga tributária,
burocracia e falta de orientação.

Os pequenos negócios são vitais para a economia do País. As
microempresas e as pequenas empresas, as MPEs, representam 99%
de todas as empresas formais do País, mais de 55% do emprego com
carteira assinada e mais de 25% da massa salarial. Esse é o universo
legal. Os negócios informais, que devemos trazer no maior número
possível para a formalidade, dão ocupação, por sua vez, a quase 14
milhões de brasileiros.
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É a pequena empresa em suma, que possibilita fazer
desenvolvimento com justiça social. A alta carga tributária é ruim tanto
para a pequena quanto para a grande empresa. O que acontece é que
a grande empresa tem muito mais condições de suportá-la, com
equipes de advogados e consultores, além do tamanho do
faturamento, enquanto a pequena empresa, obviamente, não possui
essa estrutura.

Visando concretizar o fortalecimento da economia mineira, torna-se
necessária a implementação de políticas públicas por parte do
governo mineiro.

EMENDA Nº 86
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - Fica o Poder Executivo autorizado, na forma, no prazo e

nas condições previstas em regulamento, a reduzir para até 0% (zero
por cento) a carga tributária dos automóveis e motocicletas de
fabricação nacional, adquiridos por professores da rede estadual
pública de ensino não contemplados com vales-transporte ou
transporte público gratuito e cujo deslocamento até o local de trabalho
seja superior a 5 (cinco) km do local de sua moradia, utilizados para o
efetivo exercício da função.”.

Sala das Reuniões, 21 de novembro de 2007.
Carlin Moura
Justificação: Encontramos em nosso imenso Estado de Minas

Gerais inúmeros professores da rede estadual pública de ensino com
salários muito baixos. Vários deles, para trabalhar, precisam se
deslocar por grandes distâncias, mas não recebem vales-transporte, e
tampouco lhes é fornecido o transporte escolar gratuito. O gasto
mensal do professor com o deslocamento até a escola compromete
ainda mais a renda familiar.

A isenção tributária é hoje concedida a taxistas, que usam o veículo
no trabalho autônomo privado, e a deficientes físicos, que são
pessoas portadoras de necessidades especiais. A isenção é justa, no
primeiro caso por motivos sociais, e, no segundo, por motivos
humanitários.

A Emenda que aqui apresentamos utiliza igualmente os efeitos
extrafiscais para corrigir uma injustiça cometida com nossos
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professores da rede estadual, que precisam se deslocar a grandes
distâncias para trabalhar, mas não são remunerados a contento e
tampouco contemplados com vales-transporte. Os professores da
rede estadual pública são servidores que não têm à sua disposição
veículos para deslocamento até o local de trabalho.

Nada mais justo e compensatório, portanto, que conceder-lhes a
isenção tributária de ICMS, na compra do veículo, e a isenção anual
do IPVA, durante o período em que estiverem no efetivo exercício da
função, e que dependam, para tanto, de se deslocar por distância
superior a cinco quilômetros para chegar ao local de trabalho.

Em última análise, quem será beneficiado é o próprio Estado, que se
servirá de uma frota de veículos sem gastar um centavo na sua
aquisição e manutenção.

Salienta-se que este tipo de política compensatória vai ao encontro
da valorização do professor e, logicamente, da valorização do ensino
público em nosso Estado. A isenção tributária para esses servidores
públicos é, na verdade, um investimento.

O retorno virá sob forma de maior eficiência no trabalho por eles
realizado. Justifica-se o interstício mínimo de três anos estabelecido
para o benefício, uma vez que o bem adquirido será utilizado
especificamente no exercício da função de professor.

EMENDA Nº 87
Acrescente-se onde couber:
“Art. ... - Fica o Poder Executivo autorizado, na forma, no prazo e

nas condições previstas em regulamento, a reduzir para 0% (zero por
cento) a carga tributária do ICMS para energia elétrica destinada aos
projetos de irrigação dos pequenos e médios produtores rurais na
região de Minas Gerais pertencente à área da Sudene”.

Sala das Reuniões, 21 de novembro de 2007.
Carlos Pimenta

EMENDA Nº 88
Acrescente-se o seguinte inciso XIV ao art. 114 da Lei nº 6.763, de

1975, a que se refere o art. 1º do projeto:
“Art. 1º - (...)
‘Art. 114 - (...)
XIV - as partidas de futebol profissional no âmbito do Estádio
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Magalhães Pinto - Mineirão.’.”.
Sala das Reuniões, 21 de novembro de 2007.
Gustavo Valadares
Justificação: Esta emenda tem por objetivo desonerar a realização

da atividade futebolística no Estádio Magalhães Pinto - Mineirão -, por
ser uma das formas de lazer preferidas do povo.

Os clubes gastam vultosas quantias para alugar os estádios
pertencentes à estrutura da Administração de Estádios do Estado de
Minas Gerais - Ademg -, além de não fazerem jus a nenhuma
participação nas rendas auferidas com a exploração do
estacionamento e dos bares.

Diante das razões apresentadas, conto com o apoio dos nobres
colegas, para que seja acolhida a emenda.

EMENDA Nº 89
Acrescente-se onde convier o seguinte parágrafo:
“Art. (...) -
‘§ ... - 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 sabão em barra -
tipo lavadeira (popular) e sabonete em barra de higiene pessoal
(popular), classificados na posição 3401.11.90 da Nomenclatura
Comum do Mercosul - Sistema Harmonizado - NCM-SH.’.”.

Sala das Reuniões, 21 de novembro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva
Justificação: Em 2005, por meio da Lei nº 15.956, de 29/12/2005,

esta Casa propiciou a redução da alíquota do ICMS incidente sobre o
sabão em barra de até 500g de 18% para 12%, permitindo que a
indústria mineira, notadamente situada no Sul do Estado, reunisse
condições de competitividade com a indústria situada no vizinho
Estado de São Paulo. Inobstante a oportunidade da medida, eis que
hoje ela já se mostra superada em face da ação paulista de reduzir a
carga tributária desse produto a 0% (zero por cento), o que torna
impraticável a produção local.

Assim, com vistas a recuperar a competitividade do produto mineiro
e guardando consonância com o propósito elencado no Projeto de Lei
nº 1.585/2007, qual seja a proteção da empresa mineira conforme
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consta na Mensagem do Governador Aécio Neves, é que se propõe a
redução de modo a imprimir ao setor um fôlego novo, capaz não só de
preservar mas de ampliar a geração de novos empregos e renda,
considerando ainda que os produtos mencionados na proposição
estão incluídos na cesta básica.

Por tais razões, aguardo dos nobres pares a aprovação desta
proposição.

EMENDA Nº 90
Acrescente-se ao art. 56 da Lei nº 6.763, modificado pelo art. 1°, o

seguinte dispositivo:
“Art. 1º - (...)
“Art. 56 - (...)
§ 1º - Na hipótese prevista no inciso I, ocorrendo o pagamento

espontâneo apenas do tributo, a multa será exigida em, no máximo,
uma vez e meia, quando houver ação fiscal.

§ 2º - As multas serão cobradas em uma vez e meia, quando da
ação fiscal, aplicando-se as reduções previstas no § 9º do art. 53, na
hipótese de crédito tributário.”.”.

Sala das Reuniões, 21 de novembro de 2007.
Weliton Prado
Justificação: Esta emenda visa a reduzir os valores abusivos e

desarrazoados de multas no Estado de Minas Gerais que chegam a
250% do valor objeto de infração. O que se pretende é estabelecer um
limite razoável para essa cobrança.

Por essa razão, conto com o apoio dos nobres pares à sua
aprovação.

EMENDA Nº 91
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
“Art. ... - Ficam isentas do pagamento do ICMS as microempresas e

empresas de pequeno porte estabelecidas neste Estado e
enquadradas no Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições - Simples Nacional, instituído pela Lei
Complementar Federal n° 123, de 14 de dezembro de 2 006, cuja
receita líquida mensal não ultrapasse R$15.000,00.”.

Sala das Reuniões, 21 de novembro de 2007.
Weliton Prado
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Justificação: Com a criação do Simples Nacional, instituído pela Lei
Complementar nº 123, de 14/12/2006, o regime próprio de tratamento
diferenciado às microempresas e às pequenas empresas de Minas
Gerais, denominado Simples Minas, deixou de vigorar.

O Simples Minas estava previsto na Lei n° 15.219, d e 7/7/2004, que
estabelecia tratamento diferenciado e simplificado à empresa de
pequeno porte e ao empreendedor autônomo - Simples Minas - e
dava outras providências.

Destaca-se o art. 13 dessa legislação, que pretendemos agora
revigorar, com adaptações, por intermédio desta emenda:

“Art. 13 - Sobre a receita líquida tributável mensal auferida pelo
contribuinte e apurada na forma do § 1º deste artigo, serão aplicados
os seguintes percentuais, ficando a parcela até R$5.000,00 (cinco mil
reais) dessa receita desonerada do ICMS:

I - 0,5% (zero vírgula cinco por cento) sobre a parcela que exceda a
R$5.000,00 (cinco mil reais) e seja igual ou inferior a R$15.000,00
(quinze mil reais);”.

Como se vê, as microempresas e pequenas empresas de Minas
Gerais tinham com o Simples Minas, uma desoneração de receita
mensal até R$5.000,00 e da receita entre R$5.000,00 e R$15.000,00
pagavam apenas 0,5% da parcela excedente.

Nossa idéia é ampliar os benefícios concedidos pela Lei nº 15.219,
isentando do recolhimento do ICMS que consta em lei complementar
federal aquelas microempresas e pequenas empresas cujo
faturamento líquido mensal não seja superior a R$15.000,00.

O impacto fiscal da emenda nem sequer pode ser considerado,
porque, primeiro, o regime de simplificação já estabelecia
parcialmente essa desoneração e, segundo, com o Simples Nacional
ocorreu aumento de arrecadação de grande parte das microempresas
e pequenas empresas, antes já isentas.

Importante é mencionar que outros Estados estão adaptando o
Simples Nacional, estabelecendo alíquotas menores e isenções, como
é o caso do Paraná, onde as micro-empresas com faturamento anual
inferior a R$360.000,00, nada pagam de ICMS.

Por essa razão, conto com o apoio dos nobres pares à aprovação
desta emenda.
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EMENDA Nº 92
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
“Art. ... - O decreto que tenha por objeto a regulamentação de

matéria tributária será submetido, obrigatoriamente, à consulta pública
antes de sua entrada em vigor.

§ 1° - A minuta de decreto será disponibilizada no sítio da Secretaria
de Estado de Fazenda na internet para consulta pública e
apresentação de sugestões pelo prazo mínimo de 45 (quarenta e
cinco) dias.

§ 2° - A Secretaria de Estado de Fazenda opinará so bre as
sugestões formuladas, no prazo de 15 (quinze) dias, prorrogáveis uma
vez por igual período, a contar da data do término da consulta pública.

§ 3° - O decreto não terá validade se editado antes  de decorrido o
prazo de 15 (quinze dias) a contar da manifestação da Secretaria de
Estado de Fazenda sobre as sugestões apresentadas. ”.

Sala das Reuniões, 21 de novembro de 2007.
Weliton Prado
Justificação: A emenda proposta tem por objetivo democratizar o

processo de regulamentação de matéria tributária no Estado,
proporcionando ao contribuinte a possibilidade de participar
efetivamente na elaboração da norma a que estará obrigado, bem
como conhecer e se adaptar previamente às modificações que a nova
disciplina possa acarretar.

Pretende-se, assim, reduzir o grau de insegurança jurídica
decorrente da edição de decretos em matéria tributária, haja vista que,
da forma como está posto na legislação atual, o contribuinte pode ser
subitamente surpreendido com uma alteração tributária capaz de
provocar graves prejuízos, sobretudo às empresas.

Nesse sentido, vale lembrar o recente episódio em torno da
possibilidade de retirada da isenção do ICMS à prestação de serviço
de transporte intermunicipal de passageiros prestado em linha semi-
urbana, cuja regulamentação era feita por sucessivos decretos com
prazo determinado. A extinção do benefício necessariamente induziria
a um aumento significativo da tarifa cobrada pela prestação do
serviço, de maneira que o consumidor teria que arcar com um ônus
inesperado e inevitável, não incluído em seu orçamento. Após as
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críticas, a Secretaria de Fazenda reviu o entendimento e forçou o
governo do Estado a editar novo decreto, agora sem prazo
determinado para sua perda de eficácia, reparando o equívoco
anterior.

Da mesma maneira, os diplomas que tratam de substituições
tributárias desencadeiam, logo após sua edição, diversos pedidos de
entidades para reuniões e revisões da norma jurídica editada, os quais
que poderiam ter sido previamente formulados durante o processo
transparente de consulta pública.

Ante o exposto, contamos com o apoio dos ilustres pares para a
aprovação desta emenda.

EMENDA Nº 93
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
“Art. ... - A Tabela D da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975,

passa a vigorar com a seguinte alteração:
* - A tabela  “D” foi publicada no “Diário do Legislativo” de 6.12.2007.
Sala das Reuniões, 21 de novembro de 2007.
Weliton Prado
Justificação: Nos termos do art. 133 da Lei n° 9.50 3, de 1997, que

institui o Código de Trânsito Brasileiro, é obrigatório o porte do
Certificado de Licenciamento Anual, que é vinculado ao Certificado de
Registro.

A utilização de cópia autenticada do Certificado de Registro e
Licenciamento de Veículo - CRLV - era prática comum entre os
condutores de veículos automotores. Todavia, a Resolução n° 205, do
Conselho Nacional de Trânsito - Contran -, de 20/10/2006, tornou
obrigatório o porte do documento original, sendo admitida a
apresentação de cópia autenticada pela repartição de trânsito
respectiva até 15/4/2007. Posteriormente, a Deliberação n° 57, do
Contran, de 12/4/2007, admitiu que referida cópia fosse aceita até o
vencimento do licenciamento do veículo relativo ao exercício de 2006.

Destarte, por ser documento de porte obrigatório, é altamente
provável que o condutor, mesmo que diligente, seja impelido a obter
outra via do CRLV. É o que ocorre, por exemplo, quando amigos ou
familiares conduzem o mesmo veículo, no caso das empresas que
têm diversos motoristas, das companhias de táxi e empresas
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locadoras de veículos.
Para expedição da 2ª via, nos termos do item 4.3 da Tabela D da Lei

n° 6.763, de 1975, deverá o proprietário pagar uma taxa no valor de
24 Ufemgs, equivalente a R$40,99. Diante disto, a cobrança desta
taxa se mostra abusiva e desarrazoada, haja vista já ter o condutor
realizado pagamento anterior para licenciar o veículo e obter o CRLV.
Este valor torna-se ainda mais absurdo quando comparado à taxa
para expedição de 2ª via da cédula de identidade, de 5 Ufemgs, ou
seja, R$8,54. Se o material gasto para emissão dos dois documentos
é o mesmo, não há porque diferenciar absurdamente o valor das
taxas.

Por fim, ressaltamos que não há de se falar em perda de
arrecadação pelo Estado, pois a obrigatoriedade de apresentação do
CRLV original aumentará o número de expedições de 2ª vias,
compensando a redução do valor da taxa. Entretanto, isso não deverá
ocorrer caso o valor atual seja mantido.

Se o Contran impôs a obrigação de apresentação do CRLV original,
com vistas a coibir fraudes, isso não pode significar nova oneração ao
contribuinte, que já suporta tão pesada carga tributária. Não podemos
permitir que o contribuinte que já pagou pelo licenciamento seja
onerado novamente.

Em face do exposto, contamos com a colaboração dos nobres pares
para a aprovação desta emenda.

EMENDA Nº 94
Acrescente-se ao art. 1° do projeto, que altera dis positivos da Lei n°

6.763, de 26 de dezembro de 1975, o seguinte dispositivo:
“Art. 1º - (...)
“Art. 114 - (...)
VI - aos eventos que visem às promoções de caráter recreativo ou

de natureza esportiva amadora.”.”.
Sala das Reuniões, 21 de novembro de 2007.
Weliton Prado
Justificação: Esta emenda pretende inserir no rol de isenções

relativas ao pagamento da taxa de segurança pública os eventos que
visem às promoções de caráter recreativo ou de natureza esportiva
amadora.



780

Trata-se de matéria dotada de relevância social, cujo conteúdo está
em absoluta consonância com a ordem jurídico-constitucional, haja
vista que a Constituição da República determina, no art. 217, que é
dever do Estado fomentar práticas desportivas, observando a regra do
tratamento diferenciado entre desportos profissional e amador. Esse
dispositivo, aliás, está reproduzido no art. 218 da Constituição do
Estado de Minas Gerais, que, além disso, estabelece, no parágrafo
único do art. 220, que o Estado deve incentivar, mediante benefícios
fiscais e na forma da lei, o investimento da iniciativa privada no
desporto.

A taxa é uma estratégia de tributação direta, baseada no princípio do
benefício recebido pelo contribuinte, e deve ser aplicada nas situações
em que a utilidade fruída ou colocada à disposição do cidadão pelo
Estado produzam impacto individual superior ao social, de maneira
que o ônus da despesa pública seja singularmente suportado pelo
beneficiário da prestação. Mesmo nesses casos, entretanto, em
atendimento ao princípio da igualdade, a cobrança da taxa não pode
estar dissociada do princípio da capacidade contributiva, vale dizer
não pode o poder público taxar o contribuinte que não tem recursos
suficientes para a satisfação da obrigação tributária. Dessa forma, a
proposição em tela atende às determinações constitucionais acerca
do tema.

Na emenda, ora apresentada, há a identificação de uma situação
ímpar, relativa ao esporte amador, que é atividade
constitucionalmente resguardada, cujos eventos, muitas vezes, são
merecedores da prestação de serviço público de segurança. A
proposta alcança um contribuinte que, em regra, é desprovido de
recursos para arcar com a carga fiscal referida e beneficia o esporte
amador, que deve ser fomentado pelo poder público, consoante afirma
o dispositivo constitucional citado.

O Supremo Tribunal Federal, a respeito da matéria, tem entendido
que a taxa “resulta da prestação de serviço público específico e
divisível, cuja base de cálculo é o valor da atividade estatal deferida
diretamente ao contribuinte” e “deve ser proporcional ao custo da
atividade do Estado a que se vincula”. No caso sob apreciação,
verifica-se que a cobrança da taxa de segurança pública não pode se
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prestar a restringir a atividade estatal de defesa social, tampouco ser
obstáculo a que realizemos os objetivos constitucionais relacionados à
ordem social. Configura-se, pois, à luz do direito, a necessidade da
isenção proposta.

Ademais, a proposição não ofende as normas de direito financeiro
previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal. O benefício fiscal em
questão é notoriamente insignificante diante do Orçamento Estadual.
Em 2004, por exemplo, o total das taxas representava apenas 2,5%
da receita estadual, sendo 1,28% relativo à taxa de segurança pública.
É certo, portanto, que o impacto da isenção proposta, que atingirá
cerca de um milionésimo do Orçamento anual, se tanto, sobre as
metas fiscais do Estado, é ínfimo, desprezível. Aplica-se, neste caso,
o princípio da razoabilidade, mediante o qual deve haver harmonia
entre os fins visados pelo Estado e os meios utilizados por ele. Esta, a
propósito, é a posição do Tribunal de Contas da União, ao analisar as
Medidas Provisórias nºs 38, 66 e 67, de 2002, que, entre outros
tópicos, continham benefícios fiscais: “Com esses esclarecimentos
adicionais prestados pela SRF, dirimiram-se as dúvidas inicialmente
suscitadas acerca dos efeitos das Medidas Provisórias nºs 38, 66 e
67, especialmente no que toca ao art. 1º da Medida Provisória nº 38,
visto que, conforme apresentado, seu valor é irrisório em face do
montante da arrecadação” (Decisão 1.600/2002 - Plenário - Processo
014.858/2002-2 - “Relatório de Levantamento de Auditoria” - Relator:
Ministro Guilherme Palmeira - Publicação: “Diário Oficial da União” de
9/12/2002).

Nesse sentido, apelo aos nobres pares à aprovação desta emenda
que proporcionará ampliação e incentivo das práticas esportivas.

EMENDA N º 95
Acrescente-se ao art. 1° do projeto, que altera dis positivos da Lei n°

6.763, de 26 de dezembro de 1975, o seguinte dispositivo:
“Art. 7º - (...)
§ 17 - O imposto também não incide sobre o fornecimento de

energia elétrica residencial:
I - cujo consumo mensal não seja superior a 100 kwh (cem

quilowatts/hora);
II - sobre a faixa de consumo de 100 kwh (cem quilowatts/hora),
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daqueles com consumo mensal superior, desde que beneficiários de
tarifa social de energia a que se refere a legislação federal.”.

Sala das Reuniões, 21 de novembro de 2007.
Weliton Prado
Justificação: Atualmente, os mineiros que consomem até 90 kwh de

energia residencial estão isentos de ICMS, por força da Lei nº 12.729,
de 1997. A alteração pretendida eleva essa não-incidência do imposto
ao consumo até 100 kwh. A definição em 100 kwh atende ao pedido
do ex-Presidente da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil -
CNBB -, falecido há um ano, Dom Luciano Mendes de Almeida, que
havia solicitado a isenção da tarifa de energia elétrica das famílias
pobres cujo consumo não fosse superior a 100 kwh. Projeto nesse
sentido, de iniciativa popular, sob nº 1.017/2007, foi apresentado na
Assembléia. Além disso, objetiva o projeto dispor sobre a não-
incidência do ICMS sobre a faixa até 100 kwh daquelas famílias mais
carentes, que usufruem do benefício da tarifa social, previsto na Lei
Federal nº 10.438, de 2000, e que consomem energia elétrica em
montante superior. Isso porque, no caso das famílias que hoje se
beneficiam da não-incidência de ICMS, caso o consumo seja maior do
que 90 kwh, elas pagam o valor integral do imposto, cuja alíquota
abusiva e absurdamente estabelecida na legislação, é de 30%, mas
com a cobrança por dentro chega a 47% do valor final da conta de luz.

Por essa razão, conto com o apoio dos nobres pares para a sua
aprovação.

EMENDA Nº 96
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
“Art. ... - As alíquotas incidentes sobre combustíveis renováveis não

poderão ser superiores às alíquotas praticadas sobre combustíveis
não-renováveis.”.

Sala das Reuniões, 21 de novembro de 2007.
Weliton Prado
Justificação: Esta emenda visa estabelecer que a política tributária

do Estado deverá estar em consonância com as políticas de
desenvolvimento sustentável discutidas em todo o mundo e, nos
últimos anos, no Brasil, especialmente sobre os combustíveis. Como é
sabido, o Brasil encontra-se na vanguarda mundial da produção e
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desenvolvimento dos combustíveis renováveis, como o biodiesel, o H-
Bio e o Álcool (ou etanol). Diversos incentivos fiscais e financeiros têm
sido concedidos a estes combustíveis, tendo em vista serem
originados de matrizes agrícolas (portanto, renováveis) e
ambientalmente muito menos poluidores do que os derivados do
petróleo. Contudo, uma grande barreira enfrentada pelas indústrias
produtoras de combustíveis renováveis é a elevada carga tributária,
que é até superior aos combustíveis não renováveis, como ocorre em
Minas Gerais. Enquanto o óleo diesel, por exemplo, tem alíquota de
12% no Estado, o álcool combustível tem alíquota de 25%, mais que o
dobro. Por essa razão, conto com o apoio dos nobres pares para a
sua aprovação.

EMENDA Nº 97
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
“Art. ... - Fica revogado o item 2.39 da Tabela A anexa à Lei nº

6.763, de 26 de dezembro de 1975.”.
Salas das Reuniões, 21 de novembro de 2007.
Weliton Prado
Justificação: A emenda que ora se apresenta tem por objetivo

materializar na legislação estadual o direito de obtenção de certidões
em repartições públicas assegurado a todos, independentemente do
pagamento de taxas, para a defesa de direitos e esclarecimento de
situações de interesse pessoal. Trata-se de preceito constitucional
expressamente previsto na Constituição da República no art. 5º, inciso
XXXIV, alínea “b”, que não tem sido observado pelo Estado de Minas
Gerais, que tem exigido do contribuinte o pagamento de taxa de
expediente para a emissão de certidões. Dispõe a Constituição
Federal que “são a todos assegurados, independentemente do
pagamento de taxas, a obtenção de certidões em repartições públicas,
para a defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse
pessoal”.

A previsão da Carta Maior não tem sido observada pelo Estado de
Minas Gerais, que vem exigindo do contribuinte o pagamento de taxa
de expediente para emissão de certidão de informações completas
sobre precatório, instituto criado em favor do Estado, devedor
privilegiado em relação ao particular.
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EMENDA Nº 98
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - Fica revogado o item 4.8 da Tabela D anexa à Lei nº 6.763,

de 26 de dezembro de 1975.
Parágrafo único - Ao contribuinte que houver realizado o

recolhimento do tributo é assegurado o ressarcimento da quantia
recolhida ou o desconto do valor correspondente no exercício
subseqüente.”.

Sala das Reuniões, 21 de novembro de 2007.
Weliton Prado
Justificação: A cobrança de taxa para renovação do licenciamento

anual do veículo, com expedição do Certificado de Registro e
Licenciamento de Veículo - CRLV -, que ora se pretende extingüir,
aumenta a carga tributária do contribuinte mineiro, configurando o
chamado “bis in idem” em direito tributário, que é a cobrança de um
tributo pela mesma autoridade sobre o mesmo objeto ou ato já
tributado.

A taxa de renovação de licenciamento anual de veículo, instituída
pelo art. 5º da Lei nº 14.136, de 2001, cuja redação atual foi dada pelo
art. 5º da Lei nº 14.938, de 29/12/2003, representa prejuízo ao
contribuinte mineiro, pois a legislação atual prevê a cobrança de taxa
relativa aos veículos, consubstanciada nos valores pagos pelo -
Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA -, os
quais são sabidamente elevados.

Assim, não há argumentos que justifiquem a cobrança desse novo
tributo, pois as despesas necessárias para sua efetivação sempre
estiveram incluídas no IPVA. Além disso, observa-se, à luz do direito
tributário e da Constituição Federal, a inadmissibilidade da cobrança
de taxas com fins de arrecadação.

Enquanto isso, o retorno dos impostos arrecadados, mesmo antes
dessa nova taxa, ainda não foi sentido pela população mineira. O
povo continua padecendo da atenção do governo estadual nas
necessidades básicas, especialmente com relação às péssimas
condições das rodovias estaduais, que colocam a vida das pessoas
em risco e provocam a retração da economia do Estado.

EMENDA Nº 99
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Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - A Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, será revisada

integralmente para verificação de sua efetividade, adequação e
compatibilidade aos interesses do Estado e dos contribuintes e
consolidação dos diversos diplomas legais que tratam dos impostos e
taxas.

Parágrafo único - O Poder Executivo enviará à Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais projeto de lei para revisão e
consolidação da legislação tributária até 30 de junho de 2009.”.

Sala das Reuniões, 21 de novembro de 2007.
Weliton Prado
Justificação: A Lei nº 6.763, de 1975, em seu texto original

consolidou a legislação tributária do Estado. Trata-se de legislação
anterior à Constituição Federal de 1988, a qual alterou
substancialmente o sistema tributário brasileiro.

Ademais, a referida lei tem sido objeto de infindáveis alterações
legislativas realizadas a cada ano, inclusive para se promoverem
devidas adequações. Contudo, essas modificações tornaram o
referido diploma confuso e, por vezes, desconexo, razão pela qual a
revisão se faz necessária.

Não bastasse tudo isso, ainda em 2007 devem ser enviadas ao
Congresso Nacional propostas de emenda à Constituição e projetos
de lei complementar para promoverem a tão aguardada reforma
tributária.

Por isso, apontamos o primeiro semestre de 2009 como prazo
máximo para que o Poder Executivo do Estado encaminhe à
Assembléia Legislativa, independentemente de haverem sido
aprovadas as proposições da reforma tributária, o projeto de
consolidação e revisão integral da Lei n° 6.763, de  1975.

EMENDA Nº 100
Acrescente-se ao art. 1° do projeto, que altera dis positivos da Lei n°

6.763, de 26 de dezembro de 1975, o seguinte artigo:
“Art. 1º - (...)
‘Art. 224 - (...)
§ 4º - O valor da Ufemg será atualizado anualmente pelo índice que

registrar a menor variação entre o Índice de Preços ao Consumidor
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Amplo - IPCA - e o  Índice Nacional  de  Preços  ao Consumidor -
INPC -, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE -, o
Índice Geral de Preços-Disponibilidade Interna - IGP-DI - e o Índice
Geral de Preços do Mercado - IGP-M -, da Fundação Getúlio Vargas -
FGV -, ocorrida no período compreendido entre novembro de
determinado ano e outubro do ano seguinte.’.”.

Sala das Reuniões, 21 de novembro de 2007.
Weliton Prado
Justificação: Esta emenda visa reparar uma considerável injustiça

que tem sido feita aos contribuintes de Minas Gerais. Propõe-se
substituir o índice oficial de atualização da Unidade Fiscal do Estado
de Minas Gerais - Ufemg -, substituindo-se o Índice Geral de Preços -
Disponibilidade Interna - IGP-DI -, da Fundação Getúlio Vargas, pelo
índice oficial que registrar a menor variação no período.

Tal proposição foi motivada pela proposta do Governador Aécio
Neves, formulada no ano de 2005, de efetuar a substituição do IGP-DI
pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA - , quanto aos
contratos de dívidas dos Estados com a União, para reduzir os
encargos que o Estado tem pago.

Ora, se o pleito do Governador era justo, ao propor um índice mais
baixo, porque não passar a corrigir as taxas, multas e bases de
cálculo de impostos sempre pelo índice que registrar a menor variação
anual, de forma a beneficiar o contribuinte?

EMENDA Nº 101
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
“Art. ... - Fica revogado o item 2.8 da Tabela A anexa à Lei n° 6.763,

de 26 de dezembro de 1975.”.
Sala das Reuniões, 21 de novembro de 2007.
Weliton Prado
Justificação: A emenda que ora se apresenta tem por objetivo

materializar na legislação estadual o direito de petição ao poder
público assegurado a todos, independentemente do pagameto de
taxas, para a defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de
poder.

Trata-se de preceito constituicional expressamente previsto na
Constituição da República no art. 5°, inciso XXXIV,  alínea “a”, a qual
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dispõe que:
“Art. 5º ...
XXXIV - São a todos assegurados, independentemente do

pagamento de taxas:
a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos

ou contra ilegalidade ou abuso de poder.”.
A previsão da Carta Maior não tem sido observada pelo Estado de

Minas Gerais, que vem exigindo do contribuinte o pagamento de taxa
de expediente, variável de acordo com o tipo de modificação
requerida, para promover alterações de dados cadastrais de
contribuintes do ICMS.

EMENDA Nº 102
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
“Art. ... - A redução ou a majoração de tributos deverão estar

acompanhadas de estimativa do impacto orçamentário-financeiro no
exercício em que deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes.

Parágrafo único - A estimativa do impacto orçamentário-financeiro a
que se refere o “caput” deste artigo será específica para cada produto
ou serviço e devererá estar acompanhada das premissas e
metodologia de cálculo utilizadas.”

Sala das Reuniões, 21 de novembro de 2007.
Weliton Prado
Justificação: A emenda que ora se apresenta visa atribuir maior

transparência ao processo de redução ou majoração de tributos.
O impacto orçamentário-financeiro constitui uma verificação do valor

a ser gasto ou poupado por ocasião da geração ou da redução de
despesa decorrente da criação, da expansão, do aperfeiçoamento ou
da extinção de ação governamental.

A Lei de Responsabilidade Fiscal dispõe, em seu art. 16, inciso I,
que a criação, a expansão ou o aperfeiçoamento de ação
governamental que acarrete aumento da despesa será acompanhado
de estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que
deva entrar em vigor e nos dois subseqüentes; todavia tal
obrigatoriedade impõe apenas a necessidade de apresentação
genérica da referida estimativa de impacto orçamentário-financeiro, a
qual pode ser exposta de forma global, abrangendo todas as receitas
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e despesas a serem afetadas pela alteração legislativa. Essa técnica,
embora seja últil ao fornecer a noção final do real impacto da medida,
mostra-se insuficiente por impedir o conhecimento de qual seria o
impacto específico no Orçamento do Estado de cada majoração ou
aumento de tributo incidente sobre um produto ou um serviço
determinado.

É justamente para suprir esta falha que apresentamos esta emenda
e contamos com o apoio dos nobres pares à sua aprovação.

EMENDA N º 103
Acrescente-se ao art. 1° do projeto, que altera dis positivos da Lei n°

6.763, de 26 de dezembro de 1975, o seguinte dispositivo:
“Art. 1º - (...)
“Art. 55 - (...)
§ 1º - A prática de qualquer das infrações previstas neste artigo

ensejará aplicação das penalidades nele estabelecidas em valor
nunca inferior a 100 (cem) Ufemgs.

§ 2º - Nas hipóteses dos incisos II, IV, XVI e XXIX do “caput” deste
artigo, observado, no que couber, o disposto no § 3º deste artigo, a
multa fica limitada a uma vez o valor do imposto incidente na
operação, não podendo ser inferior a 15% (quinze por cento) do valor
da operação, inclusive quando amparada por isenção ou não-
incidência.

§ 3º - Nas hipóteses dos incisos II, VI, XVI, XIX e XXIX do “caput”
deste artigo, quando a infração for constatada pela fiscalização no
trânsito da mercadoria, a multa fica limitada a uma vez o valor do
imposto cobrado na autuação, não podendo ser inferior a 15% (quinze
por cento) do valor da operação, inclusive quando amparada por
isenção ou não-incidência.

§ 4º - Na hipótese de operação sujeita ao regime de substituição
tributária na qual a mercadoria possa ser perfeitamente identificável, a
multa fica limitada a uma vez o valor do imposto a recolher ao Estado,
admitidos os créditos comprovados, não podendo ser inferior a 15%
(quinze por cento) do valor da operação.”.”.

Sala das Reuniões, 21 de novembro de 2007.
Weliton Prado
Justificação: A emenda que ora se apresenta visa a reduzir os
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valores abusivos e desarrazoados de multas no Estado de Minas
Gerais que chegam a 250% do valor objeto de infração. O que se
pretende é estabelecer um limite mais razoável para essa cobrança.

Por essa razão, conto com o apoio dos nobres pares à sua
aprovação.

EMENDA Nº 104
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
“Art. ... - O tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às

microempresas e às empresas de pequeno porte, referente à
apuração e ao recolhimento do Imposto sobre Operações Relativas à
Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviço de
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS,
inclusive obrigações acessórias, mediante regime único de
arrecadação, obedecerá ao disposto na Lei Complementar Federal nº
123, de 14 de dezembro de 2006.

Parágrafo único - A implementação das normas regulamentares
estabelecidas pelo Comitê Gestor de Tributação das Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte, de que trata o inciso I do art. 2º da Lei
Complementar Federal nº 123, de 2006, quando necessária, será
realizada por ato do Poder Executivo.”.

Sala das Reuniões, 21 de novembro de 2007.
Weliton Prado
Justificação: A emenda que ora se apresenta visa adequar o sistema

tributário mineiro à grande inovação que é o Simples Nacional, que
unificou e simplificou tributos de três esferas governamentais - União,
Estados e Distrito Federal e Municípios - beneficiando milhões de
microempresas e pequenas empresas.

Por essa razão, conto com o apoio dos nobres pares à aprovação
desta emenda.

EMENDA Nº 105
Acrescente-se ao art. 1° do projeto, que altera dis positivos da Lei n°

6.763, de 26 de dezembro de 1975, o seguinte dispositivo:
“Art. 1º - (...)
“Art. 56-A - No caso das multas com base nos critérios a que se

referem os incisos III e IV do art. 53 desta lei, fica o Poder Executivo
autorizado a, na forma de regulamento, instituir forma especial de
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pagamento de multas, quando o valor das multas for superior ao
dobro:

I - do valor do imposto não recolhido tempestivamente no todo ou
em parte;

II - do valor do crédito de imposto indevidamente utilizado,
apropriado, transferido ou recebido em transferência.

Parágrafo único - Nessas situações, o valor da multa fica limitado a
uma vez o montante devido de imposto ou de crédito de imposto
indevidamente utilizado, apropriado, transferido ou recebido em
transferência.”.”.

Sala das Reuniões, 21 de novembro de 2007.
Weliton Prado
Justificação: A emenda que ora se apresenta visa a reduzir os

valores abusivos e desarrazoados de multas no Estado de Minas
Gerais, que chegam a 250% do valor da infração. O que se pretende é
estabelecer um limite mais razoável para essa cobrança.

Por essa razão, conto com o apoio dos nobres pares para a sua
aprovação.

EMENDA N º 106
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
“Art. ... - Fica revogado o item 2.10 da Tabela A anexa à Lei n°

6.763, de 26 de dezembro de 1975.”.
Sala das Reuniões, 21 de novembro de 2007.
Weliton Prado
Justificação: A emenda que ora se apresenta tem por objetivo

materializar na legislação estadual o direito de petição aos poderes
públicos assegurado a todos, independentemente do pagameto de
taxas, para a defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de
poder.

Trata-se de preceito constituicional expressamente previsto na
Constituição da República no art. 5°, inciso XXXIV,  alínea “a”, a qual
dispõe que:

“Art. 5º - (...)
XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do

pagamento de taxas:
a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos
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ou contra ilegalidade ou abuso de poder.”.
A previsão da Carta Maior não tem sido observada pelo Estado de

Minas Gerais, que vem exigindo do contribuinte o pagamento de taxa
de expediente para análise em pedido de reativação de inscrição no
Cadastro de Contribuintes do ICMS.

EMENDA Nº 107
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
“Art. ... - Fica revogado o item 2.11 da Tabela A anexa à Lei n°

6.763, de 26 de dezembro de 1975.”.
Sala das Reuniões, 21 de novembro de 2007.
Weliton Prado
Justificação: A emenda que ora se apresenta tem por objetivo

materializar na legislação estadual o direito de petição ao poder
público assegurado a todos, independentemente do pagamento de
taxas, para a defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de
poder.

Trata-se de preceito constitucional expressamente previsto na
Constituição da República no art. 5°, inciso XXXIV,  alínea “a”, a qual
dispõe que:

“Art. 5º - (...)
XXXIV - São a todos assegurados, independentemente do

pagamento de taxas:
a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos

ou contra ilegalidade ou abuso de poder.”.
A previsão da Carta Maior não tem sido observada pelo Estado de

Minas Gerais, que vem exigindo do contribuinte o pagamento de taxa
de expediente para análise em pedido de autorização para impressão
de documentos fiscais, variável de acordo com a hipótese de
impressão, sendo mais elevada se para a emissão simultânea por
processamento eletrônico de dados.

Em relação aos documetnos fiscais emitidos pela Secretaria de
Estado da Fazenda, a situação se agrava, pois os contribuintes do
imposto necessitam constantemente de serem informados e de
comprovar a regularidade fiscal para o exercício de seus direitos,
sendo esta indispensável em alguns casos, como na hipótese de
contratação com o poder público.
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EMENDA Nº 108
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
“Art. ... - Fica revogado o item 2.12 da Tabela A anexa à Lei n°

6.763, de 26 de dezembro de 1975.”.
Sala das Reuniões, 21 de novembro de 2007.
Weliton Prado
Justificação: A emenda que ora se apresenta tem por objetivo

materializar na legislação estadual o direito de petição ao poder
público assegurado a todos, independentemente do pagameto de
taxas, para a defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de
poder.

Trata-se de preceito constitucional expressamente previsto na
Constituição da República no art. 5°, inciso XXXIV,  alínea “a”, a qual
dispõe que:

“Art. 5º - (...)
XXXIV - São a todos assegurados, independentemente do

pagamento de taxas:
a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos

ou contra ilegalidade ou abuso de poder.”.
A previsão da Carta Maior não tem sido observada pelo Estado de

Minas Gerais, que vem exigindo do contribuinte o pagamento de taxa
de expediente para análise em pedido de autorização para emissão
de documentos fiscais por processamento eletrônico de dados.

Em relação aos documentos fiscais emitidos pela Secretaria de
Estado de Fazenda, a situação se agrava, pois os contribuintes do
imposto necessitam constantemente de serem informados e de
comprovar a regularidade fiscal para o exercício de seus direitos,
sendo esta indispensável em alguns casos, como na hipótese de
contratação com o poder público.

EMENDA Nº 109
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
“Art. ... - Fica revogado o item 2.13 da Tabela A anexa à Lei n°

6.763, de 26 de dezembro de 1975.”.
Sala das Reuniões, 21 de novembro de 2007.
Weliton Prado
Justificação: A emenda que ora se apresenta tem por objetivo



793

assegurar a todos na legislação estadual o direito de petição ao poder
público, independentemente do pagamento de taxas, para a defesa de
direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder. Trata-se de preceito
constitucional expressamente previsto na Constituição da República
no art. 5°, inciso XXXIV, alínea “a”, a qual dispõe  que:

“Art. 5º - (...)
XXXIV - São a todos assegurados, independentemente do

pagamento de taxas:
a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos

ou contra ilegalidade ou abuso de poder.”.
A previsão da Carta Maior não tem sido observada pelo Estado de

Minas Gerais, que vem exigindo do contribuinte o pagamento de taxa
de expediente para análise em pedido de autorização para
escrituração de livros fiscais por processamento eletrônico de dados.

EMENDA Nº 110
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
“Art. ... - Fica revogado o item 2.14 da Tabela A anexa à Lei n°

6.763, de 26 de dezembro de 1975”.”.
Sala das Reuniões, 21 de novembro de 2007.
Weliton Prado
Justificação: A emenda que ora se apresenta tem por objetivo

assegurar a todos na legislação estadual o direito de petição ao poder
público, independentemente do pagameto de taxas, para a defesa de
direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder. Trata-se de preceito
constitucional expressamente previsto na Constituição da República
no art. 5°, inciso XXXIV, alínea “a”, a qual dispõe  que:

“Art. 5º - (...)
XXXIV - São a todos assegurados, independentemente do

pagamento de taxas:
a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos

ou contra ilegalidade ou abuso de poder.”.
A previsão da Carta Maior não tem sido observada pelo Estado de

Minas Gerais, que vem exigindo do contribuinte o pagamento de taxa
de expediente para análise em pedido de autorização para emissão
de documentos fiscais e escrituração de livros fiscais por
processamento eletrônico de dados. Em relação aos documentos
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fiscais emitidos pela Secretaria de Estado de Fazenda, a situação se
agrava, pois os contribuintes do imposto necessitam constantemente
de comprovar a regularidade fiscal para o exercício de seus direitos,
sendo esta indispensável em alguns casos, como na hipótese de
contratação com o poder público. Não bastasse isso, a escrituração
de livros fiscais é uma obrigação de todo contribuinte e o
processamento eletrônico de dados apenas beneficia o Fisco na
medida em que facilita a fiscalização.

EMENDA Nº 111
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
“Art. ... - Fica revogado o item 2.19 da Tabela A anexa à Lei n°

6.763, de 26 de dezembro de 1975.”.
Sala das Reuniões, 21 de novembro de 2007.
Weliton Prado
Justificação: A emenda que ora se apresenta tem por objetivo

assegurar a todos na legislação estadual o direito de petição ao poder
público, independentemente do pagamento de taxas, para a defesa de
direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder. Trata-se de preceito
constituicional expressamente previsto na Constituição da República
no art. 5°, inciso XXXIV, alínea “a”, a qual dispõe  que:

“Art. 5º - (...)
XXXIV - São a todos assegurados, independentemente do

pagamento de taxas:
a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos

ou contra ilegalidade ou abuso de poder.”.
A previsão da Carta Maior não tem sido observada pelo Estado de

Minas Gerais, que vem exigindo do contribuinte o pagamento de taxa
de expediente para implantação de pedido de parcelamento de
débitos fiscais. O parcelamento é um direito assegurado aos
contribuintes, desde que preenchidos os requisitos legais, e
representa importante forma e meio para defesa de direitos, uma vez
que a sua concessão implica a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário, conforme estabelecido no art. 151, VI, do Código Tributário
Nacional - CTN.

EMENDA Nº 112
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
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“Art. ... - Fica revogado o item 2.24 da Tabela A anexa à Lei n°
6.763, de 26 de dezembro de 1975.”.

Sala das Reuniões, 21 de novembro de 2007.
Weliton Prado
Justificação: Esta emenda tem por objetivo materializar na legislação

estadual o direito de petição ao poder público, assegurado a todos,
independentemente do pagamento de taxas, para a defesa de direitos
ou contra ilegalidade ou abuso de poder.

Trata-se de preceito constituicional expressamente previsto na
Constituição da República no art. 5°, inciso XXXIV,  alínea “a”, a qual
dispõe que:

“Art. 5º - (...)
XXXIV - São a todos assegurados, independentemente do

pagamento de taxas:
a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos

ou contra ilegalidade ou abuso de poder”.
A previsão da Carta Maior não tem sido observada pelo Estado de

Minas Gerais, que vem exigindo do contribuinte o pagamento de taxa
de expediente para preparação e emissão de documentos de
arrecadação fiscal.

Em relação aos documentos fiscais emitidos pela Secretaria de
Estado de Fazenda, a situação se agrava, pois os contribuintes do
imposto necessitam constantemente de comprovar a regularidade
fiscal para o exercício de seus direitos.

EMENDA Nº 113
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
“Art. ... - Fica revogado o item 2.32 da Tabela A anexa à Lei n°

6.763, de 26 de dezembro de 1975.”.
Sala das Reuniões, 21 de novembro de 2007.
Weliton Prado
Justificação: Esta emenda tem por objetivo materializar na legislação

estadual o direito de petição ao poder público assegurado a todos,
independentemente do pagameto de taxas, para a defesa de direitos
ou contra ilegalidade ou abuso de poder.

Trata-se de preceito constituicional expressamente previsto na
Constituição da República no art. 5°, inciso XXXIV,  alínea “a”, a qual



796

dispõe que:
“Art. 5º - (...)
XXXIV - São a todos assegurados, independentemente do

pagamento de taxas:
a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos

ou contra ilegalidade ou abuso de poder.”.
A previsão da Carta Maior não tem sido observada pelo Estado de

Minas Gerais que vem exigindo do contribuinte o pagamento de taxa
de expediente para autorização para transferência ou substituição de
livros fiscais de empresa fusionada, cindida, incorporada,
transformada ou adquirida.

EMENDA N° 114
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
“Art. ... - Acrescente-se no art. 12 da Lei nº 6.763, de 26 de

dezembro de 1975, o seguinte parágrafo:
“Art. 12 - (...)
§ ... - Fica o Poder Executivo autorizado, na forma, no prazo e nas

condições previstas em regulamento, a reduzir para 0% (zero por
cento) a carga tributária de fornecimento de energia elétrica relativa à
atividade noturna de irrigação desenvolvida por produtores rurais.”.”.

Sala das Reuniões, 21 de novembro de 2007.
Elmiro Nascimento
Justificação: Na audiência pública realizada pelas Comissões de

Administração Pública e de Política Agropecuária e Agroindustrial, os
representantes das Associações de Irrigantes de Paracatu e dos
Produtores de Sementes e Mudas deixaram claro quanto representa o
custo da energia elétrica por hectare irrigado.

Concluídos os debates, estabeleceu-se que seria apresentado
estudo pormenorizado sobre a formação dos custos da produção rural
irrigada, sob a coordenação da área econômica da Faemg.

O estudo foi entregue ao relator e à equipe técnica da Secretária de
Estado de Fazenda.

Dada a importância do tema e sua forte repercussão sócio-
econômica, com reflexos significativos no aumento da produção,
espera-se o apoio dos Deputados à aprovação desta emenda.

SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 1
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Dê-se ao § 21 do art. 12 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de
1975, de que trata o art. 1º do projeto, a seguinte redação:

“Art. 1º - (...)
“Art. 12 - (...)
§ 21 - Fica o Poder Executivo autorizado, na forma, no prazo e nas

condições previstas em lei, a reduzir para 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, 3909.90.00, 3909.50.29 da
NCM-SH.”.”.

Sala das Reuniões, 21 de novembro de 2007.
Antônio Júlio

SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 2
Suprima-se o inciso XX do § 24 do art. 12 da Lei nº 6.763, de 26 de

dezembro de 1975, de que trata o art. 1º do projeto, e dê-se ao § 34
do mesmo artigo a seguinte redação:

“Art. 1º - (...)
“Art. 12 - (...)
§ 34 - Fica o Poder Executivo autorizado, na forma, no prazo e nas

condições previstas em lei, a reduzir para 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.”.”.

Sala das Reuniões, 21 de novembro de 2007.
Antônio Júlio

SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 4
Dê-se ao § 46 do art. 12 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de

1975, de que trata o art. 1º do projeto, a seguinte redação:
“Art. 1º - (...)
“Art. 12 - (...)
§ 46 - Fica o Poder Executivo autorizado, na forma, no prazo e nas

condições previstas em lei, a reduzir para 12% (doze por cento) a
carga tributária nas operações promovidas por estabelecimento
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industrial com recuperador de calor para chuveiros.”.”.
Sala das Reuniões, 21 de novembro de 2007.
Antônio Júlio

SUBEMENDA Nº 1 A EMENDA Nº 6
Dê-se ao § 45 do art. 12 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de

1975, de que trata o art. 1º do projeto, a seguinte redação:
“Art. 1º - (...)
‘Art. 12 - (...)
§ 45 - Fica o Poder Executivo autorizado, na forma, no prazo e nas

condições previstas em lei, a reduzir para 12% (doze por cento) a
carga tributária nas operações internas promovidas por
estabelecimento industrial com bolsa para coleta de sangue.’.”.

Sala das Reuniões, 21 de novembro de 2007.
Antônio Júlio

SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 13
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - A Lei nº 14.937, de 23 de dezembro de 2003, passa a

vigorar com as seguintes alterações:
“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 incidente sobre os veículos de
transporte escolar e de transporte fretado de passageiros, ressalvada
a hipótese do § 2º deste artigo;

(...)
§ 1º - Para definição dos veículos citados neste artigo, serão

observadas as normas técnicas dos respectivos fabricantes ou, na sua
ausência, da Associação Brasileira de Normas Técnicas-ABNT.

§ 2º - A alíquota prevista no inciso III do “caput” deste artigo aplica-
se, também, aos 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
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regulamento.”.”.
Sala das Reuniões, 21 de novembro de 2007.
Vanderlei Miranda
Justificação: A emenda em tela tem por objetivo estender os

benefícios já concedidos aos condutores autônomos de passageiros
na categoria de aluguel - táxi - e, conseqüentemente, beneficiar os
proprietários dos veículos de transporte escolar e de transporte
fretado de passageiros, que usam o automóvel como ferramenta de
trabalho. Por outro lado, com a isenção de IPVA, os proprietários de
veículos poderão investir em um carro melhor, proporcionando mais
conforto aos usuários. Assim, espero contar com o apoio dos nobres
pares para aprovar esta emenda.

- O teor das emendas não recebidas é o seguinte:
EMENDA

Suprima-se o inciso I do art. 7° do projeto, renume rando-se os
demais.

Sala das Reuniões, 21 de novembro de 2007.
Weliton Prado
Justificação: A emenda apresentada tem por objetivo aperfeiçoar a

proposta de alteração legislativa enviada a esta Assembléia
Legislativa pelo Governador do Estado.

O art. 7° do projeto revoga o inciso XVII do art. 7 º da Lei n° 6.763, de
26 de dezembro de 1975, o qual prevê a não-incidência do ICMS
sobre aquisição de matérias-primas, de insumos e de peças
sobressalentes das máquinas utilizadas na produção de livros, jornais,
periódicos e o papel destinado à sua impressão e sobre serviços
necessários a essa produção.

Conforme referido no próprio texto da Lei n° 6.763,  de 1975, que ora
se pretende derrogar, a não-incidência do imposto sobre as
mercadorias e serviços descritas no art. 7°, inciso  XVII, remonta a
imunidade tributária expressamente prevista no artigo 150, item VI,
alínea "d", da Constituição da República. Portanto, não pode o
Governador do Estado, arbitrariamente, e com o consentimento desta
Assembléia Legislativa, simplesmente ignorar preceito da Lei Maior,
sob pena de incorrer em insanável vício de constitucionalidade.

Ante o exposto, conto com o apoio dos nobres pares para a
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aprovação desta emenda.
EMENDA

Suprima-se do art.1° do projeto, que acrescenta o §  44 ao art. 12 da
Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975, a expressã o “promovidas
pela usina com destino às empresas distribuidoras”.

Sala das Reuniões, 21 de novembro de 2007.
Weliton Prado
Justificação: A emenda que ora se apresenta tem por objetivo

aperfeiçoar a proposta de alteração legislativa enviada a esta
Assembléia Legislativa pelo Governador do Estado. A redução da
alíquota do ICMS nas operações internas com álcool para fins
carburantes de 25% para 12% é uma justa reivindicação do setor
sucroalcooleiro, um dos segmentos do agronegócio que mais se
destaca na geração de emprego, renda e divisas e na realização de
investimentos. Não obstante o expressivo crescimento da produção
mineira nos últimos anos, essa expansão está comprometida pela alta
carga tributária imposta ao álcool combustível. Enquanto a alíquota do
ICMS incidente nas operações internas com álcool é de 25% em
nosso Estado, nos Estados de São Paulo e Paraná essa alíquota foi
reduzida para 12% e 18%, respectivamente. Além disso, Minas tem
perdido investimentos no setor, em virtude de incentivos e benefícios
concedidos em outros Estados, como Goiás, Mato Grosso e
Tocantins. Com a redução da carga tributária, os produtores mineiros
poderão competir em igualdade de condições com os produtores dos
Estados vizinhos, criando as condições para tirar proveito da
expansão da demanda do álcool combustível proporcionada pela
venda dos carros bicombustíveis. Assim, viabiliza-se o aumento da
produção e o direcionamento das vendas para o mercado mineiro, o
que compensará, em grande parte, a queda da arrecadação tributária.

Todavia, não se justifica que a redução da carga tributária seja
autorizada para apenas parte da cadeia produtiva. Da forma como
está proposto no projeto, ou seja, restringindo-se apenas às
operações promovidas pela usina com destino às empresas
distribuidoras, a medida não beneficia os consumidores, que
continuarão a pagar o valor atual para ter acesso ao produto.

Assim sendo, com vistas a que a a redução do ICMS também
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beneficie os consumidores, conto com o apoio dos nobres pares para
a aprovação desta emenda.

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

a discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 64/2007 e, em 1º turno,
do Projeto de Lei nº 1.645/2007, uma vez que permaneceram em
ordem do dia por 6 reuniões.

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

Deputadas e os Deputados para a ordinária de logo mais, às 14 horas,
com a ordem do dia já publicada, e para a especial também de hoje,
às 20 horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a
reunião.

ATA DA 76ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 28/11/2007

Presidência do Deputado Doutor Viana
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata - 2ª Parte

(Ordem do Dia): 2ª Fase: Palavras do Sr. Presidente - Discussão e
Votação de Proposições: Prosseguimento da votação, em 2º turno, do
Projeto de Lei nº 64/2007; renovação da votação do projeto;
aprovação na forma do vencido em 1º turno, com a Emenda nº 1 -
Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 457/2007; aprovação na
forma do vencido em 1º turno - Votação, em 2º turno, do Projeto de
Lei nº 772/2007; aprovação na forma do vencido em 1º turno -
Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 788/2007; aprovação na
forma do vencido em 1º turno - Votação, em 2º turno, do Projeto de
Lei nº 1.082/2007; aprovação - Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei
nº 1.154/2007; aprovação na forma do vencido em 1º turno - Votação,
em 2º turno, do Projeto de Lei nº 1.236/2007; aprovação na forma do
vencido em 1º turno - Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº
1.237/2007; aprovação - Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº
1.446/2007; aprovação - Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº
1.571/2007; aprovação na forma do vencido em 1º turno - Votação,
em 1º turno, do Projeto de Lei nº 291/2007; aprovação com a Emenda
nº 1 - Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.414/2007;
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aprovação na forma do Substitutivo nº 1 - Votação, em 1º turno, do
Projeto de Lei nº 1.480/2007; aprovação - Votação, em 1º turno, do
Projeto de Lei nº 1.481/2007; aprovação - Votação, em 1º turno, do
Projeto de Lei nº 1.598/2007; aprovação - Votação, em 1º turno, do
Projeto de Lei nº 1.645/2007; aprovação - Encerramento.

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

Carvalho - Dinis Pinheiro - Adalclever Lopes - Ademir Lucas - Ana
Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio
Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Bráulio Braz - Carlin Moura -
Carlos Mosconi - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra -
Délio Malheiros - Delvito Alves - Dimas Fabiano - Djalma Diniz -
Domingos Sávio - Durval Ângelo - Elmiro Nascimento - Fábio Avelar -
Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gláucia
Brandão - 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 - Padre João - Paulo Cesar - Paulo Guedes - Pinduca
Ferreira - Rômulo Veneroso - Ronaldo Magalhães - Rosângela Reis -
Ruy Muniz - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio
- Vanderlei Jangrossi - Vanderlei Miranda - Wander Borges - Zé Maia -
Zezé Perrella.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 20h9min, a lista de

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

1ª Parte
Ata

- A Deputada Rosângela Reis, 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
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Presidência vai passar à 2ª Parte da reunião, em sua 2ª Fase, com a
discussão e votação da matéria constante na pauta, uma vez que não
há matéria a ser apreciada na 1ª Fase.

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

reunião o Projeto de Lei nº 30/2007, que recebeu emendas na reunião
ordinária realizada hoje à tarde e foi devolvido à Comissão de
Educação, para parecer.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Prosseguimento da 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. A Presidência vai renovar a
votação do projeto. 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 2º
turno, o Projeto de Lei nº 64/2007 na forma do vencido em 1º turno,
com a Emenda nº 1. À Comissão de Redação.

Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 457/2007, da Deputada
Ana Maria Resende, que cria a Notificação Compulsória da Violência
Contra o Idoso e a Comissão de Monitoramento da Violência Contra o
Idoso. A Comissão do Trabalho opina pela aprovação do projeto na
forma do vencido em 1º turno. Em votação, o projeto. As Deputadas e
os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de
Lei nº 457/2007 na forma do vencido em 1º turno. À Comissão de
Redação.

Votação, em 2º 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 Fiscalização
Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1º
turno. Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que o
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aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está,
portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 772/2007 na
forma do vencido em 1º turno. À Comissão de Redação.

Votação, em 2º 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
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do
vencido em 1º turno. Em votação, o projeto. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de
Lei nº 788/2007 na forma do vencido em 1º turno. À Comissão de
Redação.

Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 1.082/2007, do Deputado
Gustavo Corrêa, que autoriza o Poder Executivo a permutar com o
Município de Heliodora o imóvel que especifica. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. Em votação,
o projeto. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À Comissão de Redação.

Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 1.154/2007, do Deputado
Paulo Cesar, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de
Bambuí os imóveis que especifica. A Comissão de Fiscalização
Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1º
turno. Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está,
portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 1.154/2007 na
forma do vencido em 1º turno. À Comissão de Redação.

Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 1.236/2007, do Deputado
Gil Pereira, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de
Pirapora o imóvel que especifica. A Comissão de Fiscalização
Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1º
turno. Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está,
portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 1.236/2007 na
forma do vencido em 1º turno. À Comissão de Redação.

Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 1.237/2007, do Deputado
Gil Pereira, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de
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Pirapora o imóvel que especifica. A Comissão de Fiscalização
Financeira opina pela aprovação do projeto. Em votação, o projeto. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. À Comissão de Redação.

Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 1.446/2007, do
Governador do Estado, que revoga o art. 22 da Lei nº 14.699, de
6/8/2003, que dispõe sobre formas de extinção e garantias do crédito
tributário. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela
aprovação do projeto. Em votação, o projeto. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. À Comissão de Redação.

Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 1.571/2007, do
Governador do Estado, que autoriza o Departamento de Estradas de
Rodagem do Estado de Minas Gerais a doar ao Município de
Cataguases o imóvel que especifica. A Comissão de Fiscalização
Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1º
turno. Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está,
portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 1.571/2007 na
forma do vencido em 1º turno. À Comissão de Redação.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 291/2007, do Deputado
Carlos Pimenta, que altera o artigo 2º da Lei nº 12.460, de 15/01/97. A
Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com a
Emenda nº 1, que apresenta. As Comissões de Direitos Humanos e
de Fiscalização Financeira opinam 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 291/2007 com a Emenda nº 1. À Comissão
de Direitos Humanos.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.414/2007, do
Governador do Estado, que altera o art. 1º da Lei nº 12.688, de
15/12/1997. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade
do projeto na forma do Substitutivo nº 1, que apresenta. A Comissão
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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 1.414/2007 na
forma do Substitutivo nº 1. À Comissão de Fiscalização Financeira.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.480/2007, do Deputado
Sebastião Helvécio, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Itabirinha de Mantena o imóvel que especifica. A
Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto.
Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À Comissão
de Fiscalização Financeira.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.481/2007, do Deputado
Sebastião Helvécio, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Itabirinha de Mantena 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 Deputados e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À Comissão
de Fiscalização Financeira.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.598/2007, do
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Abaeté 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 Deputados e os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À Comissão de Fiscalização
Financeira.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.645/2007, do Deputado
José Henrique, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de
Fernandes Tourinho os imóveis 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 Deputados e os Deputados que o aprovam permaneçam
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como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À Comissão de Fiscalização
Financeira.

Encerramento
O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando as Deputadas e os Deputados para a extraordinária 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 ordem do dia já
anunciada. Levanta-se a reunião.

ATA DA 24ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
DIREITOS HUMANOS NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 16ª LEGISLATURA, EM 19/11/2007
Às 13h15min, comparecem no Plenário da Câmara Municipal de

Araguari os Deputados Durval Ângelo, João Leite e Antônio Genaro
(substituindo este ao Deputado Zé Maia, por indicação da Liderança
do BSD), membros da supracitada Comissão. Está presente também
o Deputado Weliton Prado. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Durval Ângelo, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado João Leite, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a obter, em audiência pública,
esclarecimentos sobre possível crime de tortura ocorrido nas
dependências da cadeia pública de Araguari. A Presidência
interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir os Srs. Valter Shigueo
Moriyama, Promotor de Justiça da Comarca de Araguari; Paulo Vaz
Alkimim, Ouvidor da Polícia do Estado; Marlos Florêncio Fernandes,
Vice-Presidente da MGS; Carlos Cordeiro, Juiz de Direito do Juizado
Especial da Comarca de Araguari; a Sra. Carmen Lúcia de Aguiar
Tavares, Presidente da seção da OAB em Araguari; o Sr. João Batista
Borges, Delegado Regional da 51ª Delegacia de Polícia Civil; a Sra.
Luciana Nobre de Moura, Corregedora da Secretaria de Defesa
Social; os Srs. Cláudio José de Carvalho, Conselheiro da seção da
OAB em Minas Gerais; Franqlei Carvalho Souza, membro da
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Comissão de Direitos Humanos da seção da OAB em Araguari; a Sra.
Neura de Fátima Pereira Nascimento; os Srs. Nilton Eduardo Castilho
Costa e Silva, Secretário de Governo de Araguari; Luciano Rosa
Alves, Presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara
Municipal de Araguari; os Srs. Antônio Rodrigues Tosta, Júberson dos
Santos Melo e Luiz Antônio Lopes, a Sra. Mary Simone Reis e os Srs.
Sebastião Donizete de Oliveira e Werley Ferreira de Macedo,
Vereadores à Câmara Municipal de Araguari, 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. 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,
João Leite, Antônio Genaro e Weliton Prado (6) em que solicitam seja
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas à ampliação do
quadro de Agentes Penitenciários que prestam serviços em Araguari;
seja formulado apelo ao Presidente do Tribunal de Justiça com vistas
à criação de vara criminal em Araguari; seja formulado apelo ao Chefe
da Polícia Civil com vistas à ampliação do quadro de pessoal da
Polícia Civil em Araguari; e seja encaminhada ao Ministério Público, à
seção da OAB em Minas Gerais e à Chefia da Polícia Civil cópia das
notas taquigráficas desta reunião, formulando-se ainda apelo para que
adotem as providências cabíveis com relação aos problemas de
segurança no Município de Araguari. 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.
Durval Ângelo, Presidente - Luiz Tadeu Leite - João Leite.

ATA DA 12ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
PARTICIPAÇÃO POPULAR NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 21/11/2007
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Às 14h34min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
André Quintão, Eros Biondini, Carlin Moura e João Leite, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado André Quintão, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado 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 votar propostas de ação
legislativa originárias das audiências públicas do PPAG. 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 aprovadas, em turno único, cada uma
por sua vez, as Propostas de Ação Legislativa nºs 268, 269, 365, 366,
501, 504, 505, 510 e 522/2007 (relator: Deputado André Quintão), as
Propostas de Ação Legislativas nºs 265, 266, 347, 507, 518, 519 e
520/2007 ( relator: Deputado Carlin Moura), que receberam parecer
por sua aprovação na forma de emendas apresentadas ao Projeto de
Lei nº 1.615/2007; as Propostas de Ação Legislativas nºs 44, 46, 47,
238, 241, 242, 243 e 245/2007 (relator: Deputado João Leite), que
receberam parecer por sua aprovação na forma de emendas aos
Projetos de Lei nºs 1.615 e 1.616/2007; as Propostas de Ação
Legislativa nºs 86, 87/2007 (relator: Deputado André Quintão),
318/2007 (relator: Carlin Moura), que receberam parecer por sua
aprovação na forma de emendas apresentadas ao Projeto de Lei nº
1.615/2007 e de requerimento; as Propostas de Ação Legislativa nºs
88, 132, 133, 270, 271 e 294/2007 (relator: Deputado André Quintão);
290, 291, 292 e 293/2007 (relator: Deputado João Leite), que
receberam parecer por sua aprovação na forma de requerimento
apresentado. São rejeitadas as Propostas de Ação Legislativa nºs 267
e 506/2007 (relator: Carlin Moura) e 562/2007 (relator: Deputado João
Leite). Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para
a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 22 de novembro de 2007.
André Quintão, Presidente - Eros Biondini - Carlin Moura - João
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Leite.
ATA DA 14ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

POLÍTICA AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL NA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 27/11/2007
Às 10h15min, comparecem no Auditório da Sociedade Rural de

Montes Claros os Deputados Vanderlei Jangrossi e Padre João,
membros da supracitada Comissão. Está presente, também, o
Deputado Carlos Pimenta. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Vanderlei Jangrossi, declara aberta a reunião, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é considerada aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a discutir o processo de produção de
biodiesel e de etanol no Estado e a apreciar proposições da
Comissão. A seguir, comunica o recebimento da seguinte
correspondência: Ofícios nºs 980/2007, do Sr. Altino Rodrigues Neto,
Diretor-Geral do Ima, publicado no “Diário do Legislativo” de
22/11/2007; 1.199/2007, do Sr. Simão Cirineu Dias, Secretário de
Estado de Fazenda, publicado no “Diário do Legislativo” de
22/11/2007; 296/2007, do Sr. Hugo Vasconcelos, Chefe de Gabinete
da Secretaria Executiva do Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, datado de 22/11/2007; e fax da Gerência Executiva de
Desenvolvimento Energético da Petrobras, datado de 23/11/2007. A
Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir a Sra. Laís
Fonseca dos Santos, Superintendente Regional da Secretaria de
Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável; e os Srs:
Athos Avelino Pereira, Prefeito Municipal de Montes Claros;
Coriolando da Soledade Ribeiro Afonso, Presidente da Câmara
Municipal de Montes Claros; Alexandre Viana, Presidente da
Sociedade Rural de Montes Claros; José Janser Freire Santanta, da
Gerência Executiva de Desenvolvimento Energético da Petrobras;
Ricardo Peres Demichelli, Gerente Regional da Emater-MG em
Montes Claros; Leandro Soares Moreira, Assessor de Política Agrícola
da Fetaemg; Osmani Barbosa, Secretário Municipal de Agricultura de
Montes Claros; Valmir Morais, Prefeito de Patis e Presidente da
Amams, que são convidados a tomar assento à mesa. A Presidência
concede a palavra ao Deputado Carlos Pimenta, autor do
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requerimento que deu origem ao debate, para suas considerações
iniciais; logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam
suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão,
conforme consta nas notas taquigráficas. A Presidência retoma os
trabalhos ordinários da reunião. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 29 de novembro de 2007.
Vanderlei Jangrossi, Presidente - Padre João - Getúlio Neiva.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
OFÍCIO Nº 3/2007

Da Comissão de Justiça, encaminhando o projeto de lei que se
segue, resultante do desmembramento do Projeto de Lei nº
1.854/2007, do Governador do Estado.

PROJETO DE LEI Nº 1.888/2007
Dispõe sobre a utilização de recursos do Fundo de Recuperação,

Proteção e Desenvolvimento Sustentável das Bacias Hidrográficas -
Fhidro -, de que trata a Lei nº 15.910, de 21 de dezembro de 2005.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - 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. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Aécio Neves, Governador do Estado.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, Meio Ambiente e

Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art.
102, do Regimento Interno.

PARECER SOBRE A MENSAGEM Nº 125/2007
Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a Indicação da

Jornalista Vilma Tomaz Ribeiro para Compor o Conselho de Defesa
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Social
Relatório

O Governador do Estado indicou a esta Assembléia, por intermédio
da Mensagem nº 125/2007 e em observância ao que determina o art.
62, XXIII, “b”, da Constituição do Estado, com a redação dada pela
Emenda à Constituição nº 26, de 9/7/97, bem como a legislação
específica do Conselho de Defesa Social, o nome da jornalista Vilma
Tomaz Ribeiro para compor o Conselho de Defesa Social como
representante da sociedade civil, categoria imprensa.

Constituída a Comissão Especial, nos termos do art. 111, I, “c”,
combinado com o art. 146, § 1º, do Regimento Interno, procedeu-se à
argüição pública da indicada, que respondeu satisfatoriamente às
questões formuladas pelos Deputados.

A indicada demonstrou vasto conhecimento da temática pertinente
ao desempenho da função de Conselheira, suprindo ainda as demais
exigências legais requeridas para a função.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do nome da

jornalista Vilma Tomaz Ribeiro para compor o Conselho de Defesa
Social como representante da sociedade civil, categoria imprensa.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2007.
Rosângela Reis, Presidente - Sargento Rodrigues, relator - Ana

Maria Resende.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº

75/2007
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa nº 75/2007, da Frente de Defesa dos

Direitos da Criança e do Adolescente, solicita a desagregação da
Ação 4.243 - Co-financiamento de serviços e benefícios para
Municípios na execução da proteção básica -, discriminando metas
físicas e financeiras em uma nova ação destinada à oferta de serviços
e benefícios de proteção básica a crianças e adolescentes.

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 em pauta solicita a desagregação da Ação 4.243 - Co-
financiamento de serviços e benefícios para Municípios na execução
da proteção básica -, discriminando metas físicas e financeiras em
uma nova ação destinada à oferta de serviços e benefícios de
proteção básica a crianças e adolescentes.

A Política Nacional de Assistência Social - PNAS - estabelece os
princípios, diretrizes, objetivos e ações da política socioassistencial no
País, e o Sistema Único de Assistência Social - Suas - organiza
operacionalmente essa política, tendo como referência a Norma
Operacional Básica - NOB-Suas -, aprovada pelo Conselho Nacional
de Assistência Social, em julho de 2005. Articulado como sistema, o
Suas pressupõe a gestão compartilhada e o co-financiamento da
política de assistência social pelas três esferas de governo, com clara
definição das competências técnico-políticas de cada uma delas. Além
disso, o sistema define e organiza os elementos essenciais e
imprescindíveis à execução da política, com a normatização dos
padrões dos serviços prestados, a exigência de qualidade do
atendimento, a definição de indicadores para o monitoramento e a
avaliação das ações, a nomenclatura e a estratificação dos serviços e
da rede socioassistencial. A NOB-Suas prevê, ainda, que a política
socioassistencial seja prestada em duas modalidades: a proteção
social básica, de caráter universal, e a proteção social especial, para a
parcela da população que se encontre com direitos violados ou em
situação de exclusão social.

Os serviços de proteção social básica visam a prevenir situações de
risco e se destinam a pessoas e famílias em situação de
vulnerabilidade social em razão de pobreza monetária, exclusão no
acesso a bens e serviços de cidadania, fragilidade de vínculos
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familiares e comunitários, privações e desvantagens resultantes do
ciclo de vida ou de alguma deficiência, entre outros. Trata-se, pois, da
oferta de serviços, programas, projetos e benefícios − continuados e
eventuais - de acolhimento, convivência e socialização, além de ações
relativas ao desenvolvimento de potencialidades, à aquisição de
competências e ao fortalecimento dos vínculos familiares e
comunitários. São exemplos de ações no campo da proteção social
básica aquelas destinadas: à atenção integral às famílias; à inclusão
produtiva; ao enfrentamento da pobreza; à promoção da convivência
entre idosos; à proteção e à promoção dos direitos das crianças e dos
adolescentes, entre outras. A NOB-Suas estabelece que esses
serviços sejam providos em nível local, por todos os Municípios, por
meio dos Centros de Referência de Assistência Social - Cras -,
unidades públicas básicas de assistência social, e, ainda, por meio de
entidades e organizações socioassistenciais, articuladas em rede.

De acordo com as diretrizes da descentralização e em consonância
com o pressuposto do co-financiamento, a rede de atendimento
socioassistencial deve contar com a previsão de recursos das três
esferas de governo, em razão da co-responsabilidade que perpassa a
provisão dos serviços de proteção social.

No que diz respeito especificamente à proteção de crianças e
adolescentes, a Lei Federal nº 8.069, de 13/7/90 - Estatuto da Criança
e do Adolescente (ECA) -, define crianças e adolescentes como
pessoas em condição peculiar de desenvolvimento, que demandam
proteção integral e prioritária por parte da família, da sociedade e do
Estado. A mesma legislação os define, ainda, como sujeitos de
direitos, demandantes, portanto, de acesso à proteção
socioassistencial, de caráter universal.

As entidades proponentes pretendem assegurar dotação
orçamentária específica para a proteção social básica de crianças e
adolescentes, com o objetivo de dar visibilidade ao chamado
“orçamento criança” e, com isso, poder realizar o controle público da
execução orçamentária da política de proteção e de promoção dos
direitos da criança e do adolescente no Estado, com o que
concordamos.

Assim, acolhemos a proposta, com a apresentação de emendas aos
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projetos de lei do PPAG 2008-2011 e do orçamento anual, criando
ação nova destinada ao co-financiamento de serviços e benefícios
para Municípios na atenção social básica a crianças e adolescentes,
com recursos cancelados da Ação 4.243 − Co-financiamento de
serviços e benefícios para Municípios na execução da proteção social
básica.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação da Proposta de Ação

Legislativa nº 75/2007 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, 27 de novembro de 2007.
André Quintão, Presidente e relator - Carlin Moura - João Leite.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº
277/2007

Comissão de Participação Popular
Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 277/2007, da PUC Minas -
Parlamento Jovem, tem por objetivo alterar o Projeto de Lei nº
1.615/2007, que dispõe sobre o Plano Plurianual de Ação
Governamental - PPAG - para o período 2008-2011, mediante a
introdução de previsão de aumento, no âmbito da Polícia Civil, do
número de delegacias especializadas de atendimento à mulher.

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 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 proposta em exame, uma das sugestões apresentadas no citado
evento, reivindica o aumento do número de delegacias de polícia
especializadas em atendimento à mulher. Trata-se de medida que, a
par de implicar o dispêndio de recursos públicos, pode ser resolvida
na esfera administrativa, desde que haja suficiente dotação
orçamentária e previsão no planejamento público, assim como
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decisão administrativa do gestor público responsável.
A estrutura física para novas delegacias de polícia é atividade que

pode ser coberta pelas Ações 1.344, que cuida de reforma e
ampliação da rede física das unidades da Polícia Civil, e 1.329, que
dispõe sobre construção de prédios da Polícia Civil.

A definição da natureza operacional das delegacias de polícia
implantadas ou de sua localização é tarefa atinente à execução
administrativa da função policial. Decorre de opções políticas a cargo
do agente público, que deve agir motivado por finalidade vinculada ao
interesse geral e ao bem-estar coletivo.

A proposta em epígrafe é, pois, medida que poderá ser alcançada
mediante decisão administrativa e, como evidenciado, possui
suficiente respaldo nos projetos de lei referentes aos instrumentos de
planejamento do Estado, que, nesse aspecto, não precisam ser
emendados.

Ressalte-se que é relevante a providência defendida na proposta em
análise. Seu atendimento deve ser objeto de requerimento, por meio
do qual esta Casa, no cumprimento de suas atribuições institucionais,
reivindicará o aumento do número de delegacias especializadas de
atendimento à mulher, bem como acompanhará, ao longo dos
exercícios financeiros que se seguirão, as escolhas efetivamente
realizadas nesse campo, cobrando, sempre que necessário,
explicações da autoridade incumbida de realizá-las.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pelo acolhimento da Proposta de

Ação Legislativa nº 277/2007 por meio de requerimento.
Sala das Comissões, 26 de novembro de 2007.
André Quintão, Presidente - João Leite, relator - Carlin Moura.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº
279/2007

Comissão de Participação Popular
Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 279/2007, de autoria do Fórum de
Políticas Urbanas do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, tem por
objetivo a criação de programa de segurança nas estradas do
Triângulo Mineiro, no 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.

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.

A sugestão em análise é fruto desse evento e tem por escopo a
criação de programa de segurança nas estradas do Triângulo, com o
intuito de garantir a locomoção dos usuários dos transportes coletivos
interestadual e intermunicipal com tranqüilidade e segurança.

A proposta em estudo contém sugestão meritória, que ataca a
questão da insegurança nas rodovias, especialmente na região
triangulina, uma das mais assoladas por eventos de criminalidade nas
estradas.

No projeto do PPAG, há, no Programa 021 - Gestão integrada de
ações e informações de defesa social -, a Ação 1039 - Cinturão de
segurança de Minas Gerais -, que tem como finalidade “proteger e
fortalecer as regiões de divisa do Estado de Minas Gerais, inibindo as
ações do crime organizado e de quadrilhas especializadas em roubo
de cargas, roubo a estabelecimentos bancários, trafico de armas,
tráfico de drogas e outras modalidades, de formas preventiva e
repressiva”. Trata-se de programação que atende à demanda
expressa na proposta em análise; observamos, contudo, que na ação
mencionada, conquanto a unidade de medida seja “Município” e o
produto “Município atendido”, as metas não estão devidamente
regionalizadas. Ora, uma ação como essa só faz sentido se abarcar
todo o território estadual. Assim, em harmonia com a proposta de
ação legislativa em epígrafe, entendemos que deve ser garantida no
PPAG a extensão da medida assinalada a todas as regiões do
Estado. Para tanto, apresentaremos, na conclusão, emenda com esse
teor.

Como a proposta especifica a região do Triângulo e a questão da
segurança no transporte coletivo naquela área, matéria entra em



818

minúcias que fogem do objetivo do planejamento governamental, pois
são restritas à gestão administrativa rotineira, apresentaremos, anexo
a este parecer, requerimento a ser dirigido ao Poder Executivo, que
abordará de maneira mais específica o aludido problema.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela aprovação da Proposta de

Ação Legislativa nº 279/2007 na forma de emenda e de requerimento.
Sala das Comissões, 26 de novembro de 2007.
André Quintão, Presidente - João Leite, relator - Carlin Moura.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº
282/2007

Comissão de Participação Popular
Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 282/2007, de autoria da Rede de
Medidas Socioeducativas, tem por objetivo alterar, no anexo do
Projeto de Lei nº 1.615/2007, que dispõe sobre o Plano Plurianual de
Ação Governamental - PPAG - para o período 2008-2011, a
regionalização da Ação 1.369 - Estruturação do programa de gestão
do sistema socioeducativo.

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, de novembro de 2007, em Belo Horizonte, audiências
públicas com a finalidade de colher sugestões para o aprimoramento
do Projeto de Lei nº 1.615/2007.

A proposta em exame tem por escopo alterar a regionalização da
Ação 1369 - Estruturação do programa de gestão do sistema
socioeducativo -, que, embora deva atingir todo o Estado, prevê o
cumprimento de metas apenas na região Central. Observe-se que, se
as metas físicas são centradas na unidade socioeducativa como
elemento de medida e produto a ser alcançado e se essas unidades
socioeducativas se encontram por todo o Estado, é lógico que a ação
deva se espraiar territorialmente. Tem razão o proponente, e cabe a
esta Comissão a apresentação da competente emenda ao projeto do
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PPAG.
Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela aprovação da Proposta de
Ação Legislativa nº 282/2007 na forma de emenda.

Sala das Comissões, 26 de novembro de 2007.
André Quintão, Presidente - João Leite, relator - Carlin Moura.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº
287/2007

Comissão de Participação Popular
Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 287/2007, da Rede de Medidas
Socioeducativas, tem como objetivo alterar, no anexo do Projeto de
Lei nº 1.615/2007, que dispõe sobre o Plano Plurianual de Ação
Governamental - PPAG - para o período 2008-2011, a regionalização
e as metas física e financeira da Ação 4.363 - Atendimento das
condições operacionais dos centros socioeducativos.

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 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.

A proposta em exame tem como escopo alterar a regionalização e
as metas financeira e física da Ação 4.363 - Atendimento das
condições operacionais dos centros socioeducativos -, mediante a
modernização, o aparelhamento e o fornecimento de atividades
político-pedagógicas, prevista no PPAG no Programa 004 -
Atendimento às medidas socioeducativas. Pretende que sejam
alteradas as regiões a serem atendidas, já que, no texto proposto, a
ação abrangerá somente a região Central, bem como que haja adição
de recursos suficiente para prover o atendimento a todas as regiões
mineiras.

A importância da proposta se verifica na medida em que seu objetivo
é assegurar meios para o atendimento às medidas socioeducativas,
incidindo especificamente sobre essa ação, que enfoca atividades
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político-pedagógicas essenciais para a formação da cidadania do
jovem. A proposta aborda elementos de regionalização da ação, meta
física e meta financeira e mostra-se adequada à sistemática do
planejamento governamental, bem como dos aspectos específicos da
política pública abrangida.

No que tange à regionalização, verificamos que, como os centros
socioeducativos se espraiam por todo o território mineiro, é mais
adequado que o planejamento público contenha previsão para que a
ação mencionada alcance todas as regiões. Cumpre, ainda, um
acréscimo nos recursos destinados à ação, com respectivo aumento
de metas físicas, cuja medida é o número de centros atendidos.

O atendimento à despesa adicional no exercício de 2008 deverá ser
incorporado ao Projeto de Lei nº 1.616/2007, que trata da Lei
Orçamentária Anual, mediante dedução de R$200.000,00 na Ação
1.205 - Construção de unidades socioeducativas -, cuja execução nos
dois últimos exercícios tem ficado cerca de 25% aquém das previsões
constantes da Lei de Meios e que, além disso, recebeu na previsão
para 2008 elevação de montante que permitirá a operação indicada.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela aprovação da Proposta de

Ação Legislativa nº 287/2007 por meio de emendas a serem
apresentadas 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, 27 de novembro de 2007.
André Quintão, Presidente - João Leite, relator - Carlin Moura.
PARECER SOBRE AS PROPOSTAS DE AÇÃO LEGISLATIVA NºS

333 E 334/2007
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa nº 333/2007, de autoria da Prefeitura

Municipal de Rodeiro, solicita sejam estabelecidos consórcios entre os
pequenos Municípios com vistas a obter o número mínimo de
habitantes para implantar Centro Especializado em Odontologia. A
Proposta de Ação Legislativa nº 334/2007, de autoria da Prefeitura
Municipal de Rodeiro, solicita a implantação dos serviços de
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referência e contra-referência para procedimentos de média e alta
complexidade em odontologia.

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 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.

As duas propostas em estudo referem-se aos Centros de
Especialidades Odontológicas - CEOs -, unidades de saúde
cadastradas no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde -
CNES - como serviço especializado de odontologia. O tratamento
oferecido nos CEOs dá prosseguimento ao trabalho realizado na rede
de atenção básica, que inclui as equipes de saúde bucal nos
Municípios com Programa de Saúde da Família e integram as ações
do Programa Brasil Sorridente, do governo federal.

Além desses centros, há os Laboratórios Regionais de Prótese
Dentária - LRDPs -, unidades de apoio diagnóstico que podem ser
vinculados aos CEOs, de natureza pública e gerenciada pelo
Município, ou unidades credenciadas para confecção de próteses
totais ou parciais.

A implantação de um CEO depende de parceria entre os Estados,
os Municípios e a União, e o financiamento é tripartite. Podem
credenciar-se como CEO as unidades de saúde de direito público e as
universidades. Entre os requisitos para a habilitação, estão: ser
referência para o próprio Município, região ou microrregião de saúde,
segundo o Plano Diretor de Regionalização - PDR; ser unidade de
saúde cadastrada no CNES; dispor de equipamentos e recursos
mínimos; oferecer tratamento na área de endodontia, periodontia,
cirurgia, bem como diagnóstico e atendimento de pacientes com
necessidades especiais.

Para o credenciamento, o gestor municipal ou estadual deve
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encaminhar proposta que será apreciada pela Comissão Intergestores
Bipartite. Aprovada a proposta, a Secretaria de Estado de Saúde a
encaminhará à Coordenação Nacional de Saúde Bucal, que integra a
estrutura da Secretaria de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde.

O Município de Rodeiro integra a Microrregião de Ubá, que faz parte
da Macrorregião Sudeste, segundo o PDR. Nesse Município, segundo
informações do site do Ministério da Saúde, não há CEOs
implantados.

Assim sendo, sugerimos o envio de requerimento à Gerência
Regional de Saúde - GRS - de Ubá, solicitando que o órgão analise a
viabilidade de se credenciar CEO na região do Município de Rodeiro.

Conclusão
Diante do exposto, somos pelo acolhimento das Propostas de Ação

Legislativa nºs 333 e 334/2007 por meio de requerimento.
Sala das Comissões, 28 de novembro de 2007.
André Quintão, Presidente - Eros Biondini, relator - João Leite -

Carlin Moura.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº

327/2007
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa nº 327/2007, de autoria da

Associação de Pensionistas do Estado de Minas Gerais, solicita a
criação de um hospital central para Juiz de Fora e de um hospital para
atendimento a servidores públicos.

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 proposta em epígrafe solicita a criação de um hospital central para
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Juiz de Fora e de um hospital para atendimento a servidores públicos.
O Programa 044 - Regionalização da Atenção à Saúde - do PPAG

tem como objetivo adequar a oferta e a qualidade de cuidados
secundários e terciários, observada a distribuição territorial das redes
de atenção à saúde. A Ação 4.308 - Fortalecimento e Melhoria da
Qualidade dos Hospitais do Sistema Único de Saúde - Pró-Hosp - tem
a finalidade de melhorar a qualidade da atenção hospitalar das redes
SUS mineiras macrorregional e microrregional. Segundo informações
da Secretaria de Estado de Saúde, três hospitais de Juiz de Fora já
foram beneficiados com recursos do Pró-Hosp: o Hospital universitário
da Universidade Federal de Juiz de Fora - UFJF -, o Hospital
Municipal Doutor Mozart Geraldo Teixeira e a Santa Casa de
Misericórdia de Juiz de Fora. Consideramos, portanto, que o PPAG já
prevê recursos para a melhoria da atenção hospitalar naquele
Município.

No que se refere à construção de hospital para atender aos
servidores públicos, há no Programa 747 - Atenção à Saúde do
Segurado, do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de
Minas Gerais - Ipsemg -, a Ação 4.370 - Assistência à Saúde
Descentralizada. no Interior, que é prestada por serviços
credenciados, com a previsão de 617.740 atendimentos médico-
hospitalares e odontológicos para a região da Zona da Mata em 2008,
número que é inferior apenas ao previsto para a região Central. Além
disso, no mesmo programa encontramos a Ação 4.375 - Assistência à
Saúde Própria no Interior -, que é prestada pela própria rede de
serviços do Ipsemg no interior, para a qual há previsão de realização
de 56.054 atendimentos, número maior que o previsto para todas as
outras regiões do Estado.

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.
Consideramos, portanto, que a proposta de ação legislativa em exame
já está suficientemente atendida em previsões dos Projetos de Lei nºs
1.615/2007 e 1.616/2007, que estabelece o Orçamento do Estado
para o exercício de 2008.

Conclusão
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Diante do exposto, opinamos pela rejeição da Proposta de Ação
Legislativa nº 327/2007.

Sala das Comissões, 26 de novembro de 2007.
André Quintão, Presidente e relator - Carlin Moura - João Leite.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 410/2007
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Padre João, o projeto de lei em tela visa

declarar de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro
Saudade - AMBS -, com sede no Município de Janaúba.

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 410/2007 pretende declarar de utilidade pública a

Associação dos Moradores do Bairro Saudade, com sede no
Município de Janaúba, que possui como finalidade precípua defender
os interesses e as demandas da comunidade local.

Para a consecução de seus propósitos, desenvolve atividades nas
áreas da educação, da cultura, do esporte e do lazer; combate a fome
e a pobreza; oferece assistência médica aos mais necessitados;
protege a família, as mães, as crianças, os adolescentes e os idosos;
orienta com relação à preservação do meio ambiente e atua na
promoção da ética, da cidadania e dos direitos humanos.

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

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

nº 410/2007 em turno único.
Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2007.
Domingos Sávio, relator.
PARECER SOBRE AS PROPOSTAS DE AÇÃO LEGISLATIVA NºS

442, 443, 444, 481, 488, 489, 490 E 499/2007
Comissão de Participação Popular
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Relatório
As Propostas de Ação Legislativa nºs 442/2007, da Prefeitura

Municipal de Antônio Carlos, 443/2007, do Conselho Municipal de
Saúde de Juiz de Fora, 444/2007, da Associação de Moradores do
Bairro Amazônia, 481/2007, do Parlamento Jovem - PUC Minas,
488/2007 (duplicação da proposta 481/2007), 489/2007, da Câmara
Municipal de Arinos, 490/2007, do Consea-MG, e 499/2007, do Fórum
Mineiro de Educação Infantil, da Frente de Defesa dos Direitos da
Criança e do Adolescente, da Rede de Medidas Socioeducativas, do
Fórum de Enfrentamento à Violência contra Crianças e Adolescentes,
da Pastoral do Menor, da Assprom, do Cedca-MG e do Parlamento
Jovem - PUC Minas, sugerem a garantia de transporte escolar para os
alunos dos ensinos fundamental e médio da rede estadual.

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 e 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, a
universalização da oferta de transporte escolar para os alunos dos
ensinos fundamental e médio da rede estadual.

O transporte escolar constitui uma política pública suplementar às
políticas educacionais, fundamental para a garantia do acesso e
permanência do aluno na escola. No Estado de Minas Gerais, essa
necessidade fica evidenciada em razão da extensa área territorial de
muitos Municípios.

O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação mantém o
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escola - Pnate -, que
financia o transporte de alunos do ensino fundamental residentes na
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zona rural. Tal programa tem caráter complementar, uma vez que a
obrigação de oferta do transporte escolar não se restringe aos alunos
do ensino fundamental da zona rural. Conforme o que preceitua a Lei
nº 10.709, de 2003, que altera a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional - LDB -, o Estado deve assumir o transporte dos
alunos da rede estadual, de forma articulada com os Municípios, ou
seja, sem discriminação de nível de ensino ou de abrangência do
atendimento, ou seja, independentemente de as escolas estarem
localizadas em áreas urbanas ou rurais.

Entre 2005 e 2007, o transporte escolar constituiu uma ação
específica no Programa Cooperação Estado e Município. No PPAG
para 2008-2011 não estão discriminadas, no referido programa, as
metas físicas e financeiras para esse fim. Em razão da relevância
desse programa suplementar, que integra as exigências
constitucionais para a oferta da educação pelo poder público,
consideramos ser necessário a reabertura da ação orçamentária
destinada ao transporte escolar, o que possibilitará também maior
transparência no controle dos gastos públicos com educação.

Portanto, propomos o atendimento conjunto das propostas em
estudo por meio de uma emenda que visa a criar a ação “Transporte
Escolar”, vinculada ao Programa 233 - Cooperação Estado e
Município. As metas físicas e financeiras nela expressas
fundamentam-se no último censo escolar, que traz levantamento
específico para o transporte escolar, e nos valores médios destinados
pelo Pnate para o Estado de Minas Gerais, respectivamente.

Diante do impedimento legal de se remanejarem recursos da Ação
4.191 - “Atendimento aos Municípios”, cuja fonte de recursos origina-
se essencialmente de transferências da União, propomos a
compatilibilização dos valores com as metas físicas estabelecidas
para 2009, com a possibilidade de remanejamento por parte do Poder
Executivo já em 2008, como forma de garantir o cumprimento da
finalidade da ação.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação das Propostas de

Ação Legislativa nºs 442, 443, 444, 481 e 488 e 489, 490 e 499/2007,
na forma de emendas ao Projetos de Lei nºs 1.615 e 1.616/2007.
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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
485/2007

Comissão de Participação Popular
Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 485/2007, de autoria do Fórum
Mineiro de Educação Infantil, da Frente de Defesa dos Direitos da
Criança e do Adolescente, da Pastoral do Menor, da Rede de Medidas
Socioeducativas, do Fórum de Combate ao Trabalho Infantil, do
Fórum de Combate à Violência, do Parlamento Jovem-PUC Minas e
da Fetaemg, sugere a inclusão de ação de cooperação entre os entes
federados para habilitação de professores de educação infantil.

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 ação legislativa em análise sugere que seja acrescida
ao Programa 241 - Desenvolvimento da Educação Infantil, ação de
cooperação técnica entre entes federados para habilitação dos
professores de educação infantil.

O Plano Nacional de Educação estabelece como meta prioritária na
educação infantil habilitar os professores que ainda não possuem
titulação para o desempenho profissional nesse nível de ensino. Além
disso, é premente a promoção de aperfeiçoamento e capacitação
profissional dos professores em exercício nas redes municipais. Os
Municípios possuem a obrigação constitucional de oferecer a
educação infantil, mas a União e os Estados devem colaborar técnica
e financeiramente para que os professores sejam adequadamente
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capacitados para a função, segundo disposto na Constituição Federal
e no PNE.

A Ação 4.913 - Capacitação dos Profissionais de Educação Infantil
foi incluída no PPAG para 2004-2007, tendo suas metas físico-
financeiras sido executadas somente em 2005. No novo PPAG para
2008-2011, a ação não mais integra o Programa Cooperação Estado
e Município.

Entendemos que, com o novo Fundeb, que vincula recursos para o
atendimento de toda a educação básica, se ampliaram as
responsabilidades dos entes federados na expansão da oferta, com
qualidade, dos níveis de ensino ainda não universalizados, razão pela
qual consideramos pertinente a existência de uma ação específica
para o apoio à promoção de oportunidades de formação e capacitação
profissional para os professores de educação infantil das redes
municipais, que devem garantir o atendimento da demanda desse
nível de ensino.

Assim, o acatamento da proposta em estudo deve ocorrer na forma
de nova ação no Programa 233 - Cooperação Estado e Município,
com a ampliação gradual das metas físico-financeiras até o final da
vigência do PPAG para 2008-2011.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação da Proposta de Ação

Legislativa nº 485/2007, na forma de emendas ao Projeto de Lei nº
1.615/2007 e ao Projeto de Lei nº 1.616/2007.

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

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº
542/2007

Comissão de Participação Popular
Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 542/2007, de autoria do Fórum
Estadual Lixo e Cidadania, solicita a inclusão da expressão
“atendendo prioritariamente aos catadores de materiais recicláveis,
organizados em associações ou cooperativas” ao final do texto da
finalidade da Ação 1.066 - Manutenção do Centro Mineiro de
Referência em Resíduos e alcance de auto-sustentabilidade.
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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 Ação 1.066 - Manutenção do Centro Mineiro de Referência em
Resíduos e alcance de auto-sustentabilidade - tem a finalidade de
“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 a geração de trabalho
e a melhoria de qualidade de vida”.

O Centro Mineiro de Referências em Resíduos cumpre um papel
essencial na inserção dos catadores de papéis nos sistemas de
gestão integrada. Esses trabalhadores, que merecem serem
valorizados pelos serviços que prestam à sociedade, sentem
dificuldades para se organizarem e para participarem dos serviços
oficiais de coleta e de inserção econômica no mercado de reciclagem.
O apoio do poder público, principalmente por meio de instituições
como o Centro de Referência em Resíduos, é imprescindível para a
capacitação e integração efetiva desses trabalhadores nos sistemas
de gestão de resíduos. Assim, faz-se natural e desejável que de forma
complementar também se incluam os catadores organizados de
materiais recicláveis na finalidade da ação 1.066, que tem entre os
seus objetivos o da disseminação de informações e capacitação
técnica, gerencial e profissionalizante.

Para atender essa proposta, apresentamos uma emenda ao Projeto
de Lei nº 1.615/2007 ao final deste parecer.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação da Proposta de Ação

Legislativa nº 542/2007, na forma de emenda.
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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
1.558/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Célio Moreira, o projeto de lei em tela tem
por finalidade declarar de utilidade pública a Associação Beneficente
Hermom, com sede no Município de Contagem.

Publicada a matéria no “Diário do Legislativo”, em 11/9/2007, vem a
esta Comissão para exame preliminar dos aspectos referentes à
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 1.558/2007 objetiva declarar de utilidade pública

a Associação Beneficente Hermom, com sede no Município de
Contagem.

Os requisitos para que as associações e fundações em
funcionamento no Estado sejam declaradas de utilidade pública estão
enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou comprovado
que a entidade foi constituída e funciona há mais de um ano, tem
personalidade jurídica própria e sua diretoria é formada por pessoas
idôneas e que nada recebem pelos respectivos cargos.

Ressalte-se, ainda, que o § 3º do art. 11 do seu estatuto determina
que a entidade não remunerará nenhum membro da diretoria e o
parágrafo único do art. 22 preceitua que, em caso de sua dissolução,
o patrimônio remanescente será destinado a uma entidade congênere,
registrada no Conselho Nacional de Assistência Social.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 1.558/2007.
Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator -

Sebastião Costa - Delvito Alves - Hely Tarqüínio - Neider Moreira.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.623/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Sebastião Helvécio, o projeto de lei em tela
tem por objetivo declarar de utilidade pública o Núcleo de Apoio aos
Toxicômanos Anônimos de Juiz de Fora - Nata -, com sede nesse
Município.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 27/9/2007 e
distribuída a esta Comissão, a fim de ser examinada preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 188 e 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.623/2007 tem por finalidade declarar de

utilidade pública o Núcleo de Apoio aos Toxicômanos Anônimos de
Juiz de Fora.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no
Estado sejam declaradas de utilidade pública estão enunciados no art.
1º da Lei nº 12.972, de 1998.

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.
18 que as atividades dos seus Diretores não serão remuneradas e, no
art. 32, que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio
remanescente será destinado a entidade congênere declarada de
utilidade pública municipal e estadual e registrada nos Conselhos
Municipal e Estadual de Assistência Social ou a entidade pública.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei nº 1.623/2007.
Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Gilberto

Abramo - Hely Tarqüínio - Sebastião Costa - Neider Moreira.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.629/2007

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 Comunitária da
Comunidade de Retiro do Lago, com sede no Município de Carmo do
Cajuru.

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 1.629/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Associação Comunitária da Comunidade de Retiro do Lago, com
sede no Município de Carmo do Cajuru, que tem como finalidade
precípua desenvolver e apoiar ações para a defesa da qualidade de
vida dos habitantes locais.

Para alcançar suas metas, promove assistência social amparando a
infância, a juventude e os idosos; oferece atividades nas áreas da
educação, cultura, esporte e lazer; orienta a comunidade sobre a
preservação do meio ambiente; busca solucionar as suas pendências
relacionadas com a urbanização, saneamento básico e iluminação
pública; implementa o turismo rural como forma de geração de renda;
combate a fome e a pobreza.

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

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

nº 1.629/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2007.
Domingos Sávio, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.733/2007

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática
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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.

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 1.733/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Entidade Mantenedora das Escolas Comunitárias, com sede no
Município de Ipatinga, que tem por finalidade defender os direitos das
crianças, garantindo-lhes o acesso à educação gratuita dentro de um
ambiente comunitário.

Por outro lado, atuando juntamente com outros segmentos da
sociedade comprometidos com a causa dos excluídos e
marginalizados, propicia a participação de pais de alunos e de
voluntários nas discussões das políticas de educação, bem como na
gestão da entidade em defesa dos valores culturais e dos direitos dos
cidadãos em geral.

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

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

1.733/2007 em turno único.
Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2007.
Ana Maria Resende, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.738/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe,
encaminhado a esta Casa por meio da Mensagem nº 123/2007,
autoriza a abertura de crédito suplementar ao Orçamento Fiscal do
Estado, em favor do Ministério Público do Estado de Minas Gerais.

Publicado no “Diário do Legislativo”, em 1º/11/2007, foi o projeto
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distribuído a esta Comissão para receber parecer, nos termos do art.
160 da Constituição do Estado e do art. 204 do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em tela tem como objetivo autorizar o Poder

Executivo a abrir crédito suplementar ao Orçamento Fiscal, em favor
do 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 e seiscentos e cinqüenta reais).

O referido crédito destina-se 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).

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 em seu art. 2º que, para a abertura do crédito solicitado, 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).

Cabe mencionar que o art. 3º do projeto ressalva que a abertura do
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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 - LRF. Vale dizer, em linhas gerais, que:

I - a despesa com pessoal ativo e inativo deverá estar dentro dos
limites estabelecidos na LRF;

II - 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 pelo
aumento permanente de receita ou redução permanente de despesa.

A proposição, portanto, atende aos requisitos constitucionais e
legais que disciplinam a matéria.

Durante a discussão do projeto, o Governador do Estado enviou
mensagem a esta Casa, propondo, por meio do Substitutivo nº 1,
aumentar o valor da suplementação requerida para R$47.628.862,12
(quarenta e sete milhões seiscentos e vinte e oito mil oitocentos e
sessenta e dois reais e doze centavos), tendo em vista reestimativa
realizada pelo Ministério Público, apontando a necessidade de
aumentar os valores de investimentos. Fica mantida a destinação dos
recursos proposta no projeto original para atendimento da
suplementação das despesas correntes e, como fonte de
financiamento dos novos investimentos, foram destinados recursos
provenientes da anulação de dotação orçamentária própria de
inversões financeiras, no valor de até R$1.000.000,00 (um milhão de
reais) e da anulação de dotação orçamentária própria de
investimentos, no valor de R$156.212,12 (cento e cinqüenta e seis mil
duzentos e doze reais e doze centavos). O substitutivo também
autoriza a abertura de crédito especial no valor de até
R$72.000.000,00 (setenta e dois milhões de reais), destinados à
restituição decorrente da extinção do fundo de que trata a Lei nº
15.695, de 21/7/2005, ou a outras despesas decorrentes de sua
execução.

Ressaltamos que o aumento do valor da suplementação proposta no
substitutivo não extrapola o limite estabelecido pela LRF para gastos
com pessoal do Ministério Público. Dados do Sistema Integrado de
Administração Financeira do Estado - Siafi - apontam que as
despesas com pessoal do referido órgão, acumuladas até novembro
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deste ano, representam 1,58% da receita corrente líquida apurada
com base em agosto do mesmo ano.

Entendemos, portanto, que as alterações propostas pelo
Governador não alteram o mérito do projeto original, razão pela qual
devem ser acatadas.

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

1.738/2007, em turno único, na forma do Substitutivo nº 1.
Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2007.
Zé Maia, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Elisa Costa -

Délio Malheiros - Durval Ângelo - Wander Borges.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.746/2007
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

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

visa declarar de utilidade pública a Obra Unida Abrigo São Vicente de
Paulo, com sede no Município de Miradouro.

A proposição foi enviada à Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a
Emenda nº 1, que apresentou. Vem agora a matéria a esta Comissão
para deliberação conclusiva, nos termos do art. 103, I, “a”, do
Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.746/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Obra Unida Abrigo São Vicente de Paulo, com sede no Município de
Miradouro, que tem por finalidade a prática da caridade cristã no
campo da assistência social e da promoção humana.

Para cumprimento do seu propósito, mantém um estabelecimento
destinado a abrigar pessoas idosas de ambos os sexos,
proporcionando-lhes assistência, material e apoio espiritual, além de
uma vida social digna e com liberdade.

Cabe esclarecer que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de
Constituição e Justiça visa a corrigir o nome da entidade, adequando-
o ao disposto no art. 1º do estatuto constitutivo.

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

Pelo aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº
1.746/2007, em turno único, com a Emenda nº 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2007.
Domingos Sávio, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.814/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Célio Moreira, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública o Conselho Central Santa Paulina SSVP,
com sede no Município de Sete Lagoas.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 15/11/2007 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 1.814/2007 visa declarar de utilidade pública o

Conselho Central Santa Paulina SSVP, com sede no Município de
Sete Lagoas.

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 os incisos IV e V do art. 33 de seu estatuto
determinam, respectivamente, que a entidade não remunera seus
Diretores, Conselheiros, associados, instituidores, benfeitores ou
equivalentes e que, em caso de sua dissolução, o patrimônio
remanescente será destinado a entidade congênere,
preferencialmente vinculada à Sociedade de São Vicente de Paulo,
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dotada de personalidade jurídica, com sede e atividades em Sete
Lagoas, registrada no Conselho Nacional de Assistência Social, ou a
entidade pública.

Embora não haja óbice à tramitação do projeto de lei em análise,
apresentamos a Emenda nº 1, formulada na parte conclusiva deste
parecer, para retificar o nome da entidade, adequando-o à forma
consubstanciada em seu estatuto.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 1.814/2007 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 Conselho Central

Santa Paulina da Sociedade de São Vicente de Paulo, com sede no
Município de Sete Lagoas.”.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Gilberto

Abramo - Hely Tarqüínio - Sebastião Costa - Neider Moreira.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.820/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Domingos Sávio, o projeto de lei em tela

tem por objetivo declarar de utilidade pública o Serviço de Obras
Sociais - S.O.S. de Cláudio, com sede nesse Município.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 15/11/2007 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 1.820/2007 tem por escopo declarar de utilidade

pública o Serviço de Obras Sociais - S.O.S. de Cláudio.
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 da entidade determina, no parágrafo único do
art. 33, que, em caso de sua dissolução, seu patrimônio remanescente
reverterá para sociedades filantrópicas de Cláudio que possuam
objetivos congêneres e estejam registradas no Conselho Nacional de
Assistência Social, ou para entidade pública, e, no art. 34, que não
são remunerados os membros da diretoria, associados fundadores,
beneméritos, honorários ou contribuintes, Conselheiros,
coordenadores ou auxiliares da diretoria.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei nº 1.820/2007.
Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Neider Moreira, relator - Gilberto

Abramo - Delvito Alves - Sebastião Costa - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.821/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O Projeto de Lei nº 1.821/2007, do Deputado Lafayette de Andrada,

tem por objetivo declarar de utilidade pública a Associação dos
Moradores e Amigos da Comunidade do Gambá - Amagamba -, com
sede no Município de Catas Altas da Noruega.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 15/11/2007 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 1.821/2007 tem por objetivo declarar de utilidade

pública a Associação dos Moradores e Amigos da Comunidade do
Gambá, com sede no Município de Catas Altas da Noruega.

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
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 que
prestam seus serviços gratuitamente.

Note-se que o estatuto da entidade determina no art. 44 que, caso
seja ela dissolvida, seu patrimônio remanescente será destinado a
instituição congênere, legalmente constituída e registrada no
Conselho Nacional de Assistência Social ou a entidade pública, e o
art. 45 dispõe que ela não remunera seus Diretores, Conselheiros,
associados, benfeitores, instituidores ou equivalentes.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 1.821/2007.
Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Delvito

Alves - Neider Moreira - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.825/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Walter Tosta , o projeto de lei em tela tem

por objetivo declarar de utilidade pública a Creche Santa Sofia, com
sede no Município de Belo Horizonte.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 20/11/2007 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 1.825/2007 tem por finalidade declarar de

utilidade pública a Creche Santa Sofia, 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.
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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 e não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina no art.
26 que as atividades dos seus Diretores e Conselheiros, bem como as
dos sócios, não serão remuneradas, sendo-lhes vedado o
recebimento de qualquer lucro, gratificação, bonificação ou vantagem;
e no art. 30 que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio
remanescente será destinado a entidade congênere, com
personalidade jurídica, 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 1.825/2007.
Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Sebastião

Costa - Neider Moreira - Delvito Alves.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.840/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Ademir Lucas, o projeto de lei em tela tem

por finalidade declarar de utilidade pública o Centro Infantil e Social
Pequeno Príncipe, com sede no Município de Contagem.

Publicada no “Diário do Legislativo”, em 23/11/2007, vem a matéria
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 1.840/2007 objetiva declarar de utilidade pública

o Centro Infantil e Social Pequeno Príncipe, com sede no Município de
Contagem.

Os requisitos para que as associações e fundações em
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funcionamento no Estado sejam declaradas de utilidade pública estão
enunciadas no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou comprovado
que a entidade foi constituída e funciona há mais de um ano, tem
personalidade jurídica própria e sua diretoria é formada por pessoas
idôneas, que nada recebem pelos respectivos cargos.

Ressalte-se, ainda, que a alínea “a” do art. 7º do seu estatuto
determina que a entidade não remunera seus Diretores, Conselheiros,
sócios, instituidores, benfeitores ou equivalentes e o art. 34 preceitua
que, em caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente será
destinado a instituição congênere que faça parte da comunidade,
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 1.840/2007.
Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues, relator -

Gilberto Abramo - Delvito Alves - Sebastião Costa - Neider Moreira.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI

COMPLEMENTAR Nº 33/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria da Deputada Cecília Ferramenta, o projeto em epígrafe

acrescenta o inciso IV ao art. 5º da Lei Complementar nº 90, de
12/1/2006.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 1º/11/2007, a proposição foi
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Assuntos
Municipais e Regionalização.

Vem, preliminarmente, a esta Comissão para receber parecer sobre
sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art.
188, combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
Desde 2003, a Assembléia Legislativa de Minas Gerais tem-se

dedicado ao propósito de redefinir o marco regulatório da organização
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de suas regiões metropolitanas. Assim, após a realização de
seminário legislativo sobre o tema naquele ano, aprovou a Emenda à
Constituição nº 65, em 25/11/2004, alterando o art. 42 e seguintes. Em
2006, fruto de intensos debates na Capital e no Vale do Aço, foram
promulgadas as Leis Complementares nºs 88, 89 e 90, em 12/1/2006.
A primeira define as regras gerais para as regiões metropolitanas no
Estado de Minas Gerais, a segunda disciplina a Região Metropolitana
de Belo Horizonte e a terceira, a do Vale do Aço.

O art. 46 da Carta mineira estabelece que as regiões metropolitanas
no Estado se organizam com três instâncias articuladas: a Assembléia
Metropolitana, o Conselho Deliberativo de Desenvolvimento
Metropolitano e a Agência Executiva. A Lei Complementar nº 88, de
2006, define as competências das três instâncias e a composição da
Assembléia Metropolitana, deixando para as leis específicas de cada
região metropolitana a definição da composição dos respectivos
Conselhos.

A composição desses Conselhos foi definida após longos debates
não apenas em reunião das Comissões, mas também em eventos
realizados na Assembléia Legislativa e na Câmara Municipal de
Ipatinga. Na ocasião, a partir da proposta inicialmente formulada pelo
autor, apenas ampliou-se a representação do Município de Ipatinga. É
fato que a Assembléia Legislativa tem representação no Conselho
Deliberativo da Região Metropolitana, conforme prevê o inciso II do
art. 5º da Lei Complementar nº 89, de 2006, mas não tem
representação no Conselho da Região Metropolitana do Vale do Aço.
Entende a autora do projeto em apreço que essa ausência
corresponde a uma lacuna que deve ser preenchida.

Sob o ponto de vista da constitucionalidade, juridicidade e
legalidade, não há obstáculo à tramitação da matéria nesta Casa, que
deve, por meio de suas comissões de mérito, avaliar sua
conveniência.

Conclusão
Pelas razões apresentadas, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei Complementar nº
33/2007.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2007.
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Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Neider Moreira, relator - Delvito
Alves - Sebastião Costa - Hely Tarqüínio - Sargento Rodrigues.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI
COMPLEMENTAR Nº 34/2007

Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria do Tribunal de Contas, por seu Presidente, o Projeto de
Lei Complementar no 34/2007 “dispõe sobre a organização do Tribunal
de Contas e dá outras providências”.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 6/11/2007, o projeto foi
distribuído às comissões competentes para receber parecer, nos
termos do art. 192, combinado com o art. 102 do Regimento Interno.

A Comissão de Constituição e Justiça, em exame preliminar,
concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto
com as Emendas nºs1 a18, por ela apresentadas.

Compete agora a esta Comissão o exame do mérito da proposição,
consoante dispõe o art. 102, I, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei complementar em análise altera a Lei Orgânica do

Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, adequando o seu
funcionamento às práticas e aos procedimentos adotados pelo
Tribunal de Contas da União, com o objetivo de dar mais celeridade à
tramitação dos processos e alcançar eficiência no cumprimento de
sua missão constitucional.

A proposta em tela busca, também, adequar a referida lei orgânica
às transformações no ordenamento jurídico, como as decorrentes da
Emenda à Constituição do Estado nº 78, de 6/10/2007, além de
promover o aperfeiçoamento dos instrumentos de controle e de
responsabilização dos gestores de recursos públicos estaduais e
municipais. Conforme consta na justificativa que acompanha a
proposição, a reformulação do rito processual do Tribunal de Contas
visa a racionalizar a análise, a tramitação e a apreciação de matérias
de sua competência.

A Comissão de Constituição de Justiça apresentou ao projeto 18
emendas, visando a sanar vícios de natureza inconstitucional e a
aprimorá-lo quanto à técnica legislativa.
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Opinamos, contudo, pela rejeição das Emendas nos 10, 11 e 18 da
Comissão de Constituição e Justiça.

No que concerne à Emenda nº 10, propomos a sua rejeição, tendo
em vista que foi proposta objetivando sanar um vício que será mais
bem tratado por meio da Emenda nº 25, que apresentamos ao final
deste parecer.

A rejeição da Emenda nº 11 baseia-se no fato de que o Supremo
Tribunal Federal deferiu a medida cautelar requerida na Ação Direta
de Inconstitucionalidade no 2.238, suspendendo, portanto, a validade
do “caput” do art. 56 da Lei Complementar Federal no 101, de 2000 -
Lei de Responsabilidade Fiscal, segundo o qual as contas prestadas
pelos Chefes do Poder Executivo incluirão, além das suas próprias, as
dos Presidentes dos órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário e do
Chefe do Ministério Público, as quais receberão parecer prévio,
separadamente, do respectivo Tribunal de Contas.

Quanto à rejeição da Emenda nº 18, entendemos que a norma não
deve trazer o conteúdo de decisões judiciais, sujeitas a alterações no
decorrer do tempo. O conteúdo da emenda que ora rejeitamos atribui
ao Tribunal de Contas competência reconhecida pela jurisprudência,
mas não prevista constitucionalmente.

Quanto ao mérito, julgamos convenientes e oportunas as alterações
na estrutura organizacional da Corte de Contas do Estado, uma vez
que promoverão mais agilidade e eficácia nas decisões quanto ao
julgamento dos gastos públicos. Entretanto, algumas alterações ainda
são necessárias para o aprimoramento do projeto, o que sugerimos
por meio das Emendas nºs 19 a 26.

Estamos propondo nova redação para o inciso XV do art. 35 por
meio da Emenda nº 20, com o objetivo de conferir ao Tribunal Pleno a
atribuição de fixar as diárias de viagens dos membros do Tribunal,
além da fixação das diárias dos servidores já prevista no dispositivo.
Vale lembrar que é competência privativa do Tribunal, conforme
dispõe o inciso VII do art. 4º da proposição em exame, a fixação das
referidas diárias, tanto de membros como de servidores.

A Emenda nº 21 visa a fazer distinção entre as férias do Conselheiro
e as do Auditor. Este, de acordo com o art. 152 da Lei Estadual nº
869, de 5/7/52 - Estatuto dos Servidores Públicos Estaduais -, terá
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direito, anualmente, a 25 dias úteis de férias. Além disso, o próprio art.
25 do projeto de lei, dispõe que o Auditor, quando em substituição a
Conselheiro, terá as mesmas garantias e impedimentos deste.

As Emendas nºs 19 e 22 pretendem conferir ao texto mais clareza e
adequação à técnica legislativa.

Quanto às Emendas nºs 23 e 24, o objetivo pretendido é dar à lei
complementar estadual mais identidade com a Lei Orgânica do
Tribunal de Contas da União, tendo em vista o objetivo maior do
Tribunal de Contas do Estado ao encaminhar o projeto ora em apreço.

No que se refere às Emendas nºs 25 e 26, estamos sugerindo a
supressão de dispositivos já contemplados tanto na Constituição do
Estado quanto no art. 3º da proposta em tela. Naquilo que o texto
inova, vai além do permitido na Carta Constitucional mineira,
especificamente no “caput” do art. 74.

Conclusão
Somos, portanto, pela aprovação do Projeto de Lei Complementar nº

34/2007 com as Emendas nºs 1 a 9 e 12 a 17, da Comissão de
Constituição e Justiça; 19 a 26, a seguir apresentadas; pela rejeição
das Emendas nºs 10, 11 e 18, da Comissão de Constituição e Justiça.

EMENDA Nº 19
Dê-se ao § 3° do art. 3° a seguinte redação:
“Art. 3° - (...)
§ 3° - O titular de cada Poder, no âmbito estadual e municipal,

encaminhará ao Tribunal, em cada exercício, o rol dos responsáveis
por dinheiro, bens e valores públicos e outros documentos ou
informações consideradas necessárias, na forma estabelecida em
atos normativos do Tribunal.”.

EMENDA Nº 20
Dê-se ao inciso XV do art. 35 a seguinte redação:
“Art. 15 - (...)
XV - fixar diárias de viagens dos membros e dos servidores do

Tribunal;”.
EMENDA Nº 21

Dê-se art. 17 a seguinte redação:
“Art. 17 - Os Conselheiros e os Auditores terão direito a férias, após

um ano de exercício.
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Parágrafo único - As férias do Conselheiro corresponderão, quanto à
duração, às que a Lei Orgânica da Magistratura Nacional assegura
aos membros do Poder Judiciário, na forma que dispuser o Regimento
Interno do Tribunal, e a dos Auditores, às estabelecidas no art. 152 da
Lei nº 869, de 5 de julho de 1952, Estatuto dos Servidores Públicos
Estaduais.”.

EMENDA Nº 22
Substitua-se, no inciso X do art. 19, o termo “disponibilizar” por

“ceder”.
EMENDA Nº 23

Acrescente-se ao projeto o seguinte art. 116, renumerando-se os
demais, e, ao final dos incisos VIII e IX do art. 4°, a expressão “para
fins do disposto no art. 116”:

“Art. 116 - A fiscalização contábil, financeira, orçamentária,
operacional e patrimonial do Tribunal de Contas será exercida pela
Assembléia Legislativa, na forma definida no seu Regimento Interno.”.

EMENDA Nº 24
Acrescente-se ao art. 4° do projeto o seguinte § 2° , transformando-

se seu parágrafo único em § 1°:
“Art. 4° - (...)
§ 2° - No relatório anual a que se refere o inciso IX do ‘caput’ deste

artigo, o Tribunal apresentará análise da evolução dos custos da
atividade de controle e da eficiência, eficácia e economicidade dessa
atividade.”.

EMENDA Nº 25
Suprima-se o inciso II do art. 35, renumerando-se os demais.

EMENDA Nº 26
Suprima-se o inciso II do art. 37, renumerando-se os demais.
Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2007.
Elmiro Nascimento, Presidente e relator - Ademir Lucas - Inácio

Franco - Wander Borges - Domingos Sávio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 835/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Doutor Viana, o Projeto de Lei nº 835/2007
“altera o art. 3º da Lei nº 12.398, de 12/12/96, que dispõe sobre o
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Plano Mineiro de Turismo e dá outras providências”.
A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 19/4/2007 e

distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Turismo,
Indústria, Comércio e Cooperativismo, para receber parecer, nos
termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

Cumpre a esta Comissão, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, III,
“a”, do Regimento Interno, examinar os aspectos de juridicidade,
constitucionalidade e legalidade da matéria.

Fundamentação
O projeto de lei em questão altera o art. 3º da Lei nº 12.398, de

1996, que dispõe sobre o Plano Mineiro de Turismo. O art. 3º da
referida lei arrola as políticas por meio das quais o Estado deve
implementar ações estratégicas para o setor de turismo. A proposição
pretende acrescentar a essas políticas o incentivo ao turismo
gastronômico. Dispõe que os projetos e programas de incentivo ao
turismo gastronômico definirão diretrizes e normas para viabilizar a
realização, no Estado, de eventos e festivais de gastronomia, com
destaque para a comida mineira, considerando-se especialmente a
realização e a ampliação de eventos gastronômicos nas cidades
históricas e localidades no Circuito da Estrada Real, Circuito das
Águas e dos Lagos; a extensão do programa “Comida di Buteco” a
cidades do interior de Minas Gerais; e o estímulo dos ensinos técnico
e superior de gastronomia.

A Constituição Estadual, em seu art. 242, veicula norma segundo a
qual o Estado deve apoiar e incentivar o turismo como atividade
econômica, reconhecendo-o como forma de promoção e
desenvolvimento social e cultural. Por sua vez, o art. 243 do mesmo
diploma legal determina que o poder público estadual deverá definir a
política estadual de turismo, juntamente com o órgão colegiado
representativo dos segmentos do setor, por meio da adoção, entre
outras diretrizes e ações, de plano integrado e permanente, previsto
em lei, para o desenvolvimento do turismo no Estado, observado o
princípio da regionalização.

A Lei nº 12.398, de 1996, obriga o Estado a concentrar ações no
planejamento global, outorgando ao Conselho Estadual de Turismo -
CET - a competência para aprovar os planos, programas e projetos
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relacionados com a formulação e a execução da política estadual de
desenvolvimento do turismo (arts. 4º e 8º).

Verifica-se que o projeto está em simetria com os dispositivos da
Constituição do Estado que tratam do fomento ao turismo. Além disso,
não apresenta vício de iniciativa; é importante considerar, entretanto,
que a proposição apresenta impropriedade de técnica legislativa, já
que ela acrescenta parágrafo único ao art. 3º da Lei nº 12.398, de
1996, embora esse dispositivo já apresente parágrafo único. Por outro
lado, pela leitura do projeto, não vislumbramos a intenção do autor em
dar outra redação ao parágrafo único em vigor ou revogá-lo. A idéia é,
na realidade, acrescentar mais um parágrafo ao art. 3º. Por isso,
apresentamos a Emenda nº 1, que visa tão-somente a retificar a
impropriedade de técnica legislativa.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nº 835/2007
com a Emenda nº 1, que apresentamos a seguir.

EMENDA Nº 1
Substitua-se no art. 1º a expressão “parágrafo único” pela expressão

“§ 2º”, acrescentando-se ao final do “caput” do artigo a expressão
“passando o seu parágrafo único a vigorar como § 1º”.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Sargento Rodrigues -

Sebastião Costa - Delvito Alves - Neider Moreira - Gilberto Abramo.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.685/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Arlen Santiago, o projeto de lei em epígrafe
“dispõe sobre a instalação de balanças eletrônicas de pesagem de
bovinos e suínos destinados ao abate nos frigoríficos do Estado de
Minas Gerais e dá outras providências”.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 18/10/2007, foi o projeto
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de Política
Agropecuária e Agroindustrial e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária.

Compete a esta Comissão, nos termos do disposto no art. 188,



850

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno, emitir
parecer quanto aos aspectos de juridicidade, constitucionalidade e
legalidade da matéria.

Fundamentação
O projeto em análise obriga o Poder Executivo a instalar nos

frigoríficos com sede no Estado balanças eletrônicas para pesagem
de bovinos e suínos, as quais serão aferidas pelo Instituto Nacional de
Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - Inmetro.

Autoriza, em seu art. 3º, o Poder Executivo a celebrar convênios
com os sindicatos rurais dos Municípios para a operação das citadas
balanças. Estabelece, no art. 4º, que, no caso de haver diferença de
peso entre a balança do frigorífico e as balanças eletrônicas de que
trata o projeto, verificada no momento da pesagem dos animais,
prevalecerá o maior valor aferido, devendo a pesagem dos animais
ser realizada à vista do vendedor antes da entrega do animal para o
abate. Por fim, em seu art. 6º, a proposição dispõe que as despesas
decorrentes da aplicação da medida pretendida correrão à custa da
Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

Primeiramente, temos a informar que, conforme dispõem o inciso VI
e o parágrafo único do art. 22 da Constituição Federal, compete
privativamente à União legislar sobre sistema de medidas, podendo lei
complementar federal autorizar os Estados a legislar sobre questões
relativas à matéria; entretanto, inexiste lei complementar autorizando o
Estado de Minas Gerais a legislar sobre sistema metrológico e,
conseqüentemente, sobre fiscalização de pesos, medidas, avaliação
compulsória de conformidade e qualidade de produtos e serviços. A
matéria é tratada na Lei Federal nº 5.966, de 11/12/73, que institui o
Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial
e dá outras providências, e na Lei Federal nº 9.933, de 20/12/99, que
dispõe sobre as competências do Conmetro e do Inmetro, institui a
Taxa de Serviços Metrológicos e dá outras providências.

As competências do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização
e Qualidade Industrial - Inmetro -, estabelecidas no art. 3º da Lei nº
9.933, são a elaboração e a expedição de regulamentos técnicos nas
áreas que lhe forem determinadas pelo Conmetro e, com
exclusividade, de regulamentos técnicos na área de Metrologia,
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abrangendo o controle das quantidades com que os produtos,
previamente medidos sem a presença do consumidor, são
comercializados, cabendo-lhe determinar a forma de indicação das
referidas quantidades assim como os desvios tolerados. Conforme o
citado dispositivo, compete, ainda, ao Inmetro o exercício do poder de
polícia administrativa na área de avaliação de conformidade, em
relação aos produtos por ele regulamentados ou por competência que
lhe seja delegada, e, com exclusividade, na área de metrologia legal;
a execução, a coordenação e a supervisão das atividades de
metrologia legal em todo o território brasileiro, podendo, para esse fim,
celebrar convênios com órgãos e entidades congêneres dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios.

A referida norma dispõe sobre a possibilidade de o Inmetro delegar
a execução de atividades de sua competência, ficando, no que se
refere às atribuições relacionadas com a metrologia legal e a
certificação compulsória de conformidade, dotadas de poder de polícia
administrativa, a delegação restrita a entidades públicas que reúnam
os atributos necessários para esse cometimento. A mesma lei
estabelece, nos seus arts. 7º e 8º, as infrações e as penalidades a
serem aplicadas, isolada ou cumulativamente, nos casos de infração
ao disposto na norma, pelo Inmetro e pelas pessoas jurídicas de
direito público que detiverem a delegação de poder de polícia – no
caso, o Instituto de Pesos e Medidas – Ipem.

O Inmetro firmou com o Ipem o Convênio nº 11/2005, pelo prazo de
cinco anos, delegando ao segundo as atividades na área de
metrologia legal e de qualidade de bens e serviços que menciona e
indicando as atividades passíveis de delegação ao Estado.

Como se vê, não cabe ao Estado legislar sobre o tema, já tendo a
matéria sido tratada pela União e delegada ao Estado por meio de
convênio.

Ademais, o projeto de lei em estudo obriga o Poder Executivo a
instalar balanças eletrônicas nos frigoríficos com sede no Estado, para
pesagem de bovino e suínos, o que se mostra inconstitucional, por
ferir o princípio da separação dos Poderes. Com efeito, cabe ao
Executivo, no exercício de seu juízo discricionário, decidir, segundo as
circunstâncias, sobre a necessidade e a conveniência da adoção de
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medidas, sendo totalmente descabido que o Legislativo obrigue o
primeiro a realizar atos, ainda mais, que resguardem interesses de
determinada categoria - no caso, a dos pecuaristas.

E, ainda, quanto à autorização para a celebração de convênios,
conforme já foi salientado 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 da competência desse
Poder. Nesse sentido, dispõe a Carta mineira, no art. 90, XVI, que
compete privativamente ao Governador do Estado celebrar convênio
com entidade de direito público ou privado.

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 a
celebração de convênio pelo governo do Estado com entidades de
direito público ou privado e ratificar o que, por urgência ou interesse
público, for efetivado sem tal autorização, desde que encaminhado à
Assembléia Legislativa nos 10 dias subseqüentes à sua celebração.

Por fim,  destacamos que as entidades privadas - como os
frigoríficos -, para as quais prevalece o princípio da livre iniciativa, art.
170, “caput”, da Constituição da República, são dotadas de autonomia
e regidas pelo direito privado. Nesse âmbito, o Estado só pode intervir
nas situações constitucionalmente previstas, o que não é o caso.

Assim sendo, o projeto de lei sob comento não deve prosperar nesta
Casa Legislativa.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade, pela

inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de Lei no

1.685/2007.
Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues, relator -

Delvito Alves - Hely Tarqüínio - Sebastião Costa - Neider Moreira -
Gilberto Abramo.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.698/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria da Deputada Gláucia Brandão, o projeto de lei em análise

“regulamenta o regime jurídico dos bens materiais inventariados como
patrimônio cultural no Estado de Minas Gerais”.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 19/10/2007 e
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Cultura.

Cabe agora a esta Comissão, nos termos do art. 102, III, “a”, c/c o
art. 188, do Regimento Interno, emitir parecer quanto à juridicidade,
constitucionalidade e legalidade da matéria.

Fundamentação
O projeto de lei em estudo pretende regulamentar o regime jurídico

dos bens materiais inventariados como patrimônio cultural no Estado,
estabelecendo que o inventário constituirá forma de proteção do
patrimônio cultural, com o escopo de evitar seu perecimento ou sua
degradação. Em seu art. 4º, dispõe que os bens inventariados
somente poderão ser demolidos, destruídos, deteriorados,
descaracterizados ou alterados mediante prévia análise e autorização,
tecnicamente justificada, do órgão competente.

A matéria de que trata a proposição diz respeito à proteção do
patrimônio cultural, inserida, portanto, no campo da legislação
concorrente do Estado e da União, nos termos do art. 24, inciso VII,
da Constituição da República, não havendo, na legislação federal
aplicável à espécie, nenhum dispositivo que entre em conflito com o
texto do projeto em análise.

A Constituição Estadual, por sua vez, traça diretrizes para orientar a
ação do poder público na implementação de políticas que objetivam a
proteção e a valorização da cultura e do patrimônio histórico mineiro,
dispondo, em seu art. 207, inciso IV, que compete ao poder público
adotar medidas adequadas “à identificação, proteção, conservação,
revalorização e recuperação do patrimônio cultural, histórico, natural e
científico do Estado”.

Estabelece, ainda, em seu art. 209, que o Estado, com a
colaboração da comunidade, protegerá o patrimônio cultural, por meio
de inventários, registros, vigilância e de outras formas de
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acautelamento e preservação.
E, por fim, em seu art. 208, delimita que constituem o “patrimônio

cultural mineiro os bens de natureza material e imaterial, tomados
individualmente ou em conjunto, que contenham referência à
identidade, à ação e à memória dos diferentes grupos formadores da
sociedade mineira”. O conceito abrange as formas de expressão, os
modos de criar, fazer e viver; as criações científicas, tecnológicas e
artísticas; as obras, os objetos, os documentos, as edificações e os
demais espaços destinados a manifestações artísticas e culturais, os
conjuntos urbanos e os sítios de valor histórico, paisagístico, artístico,
arqueológico, espeleológico, palentológico, ecológico e científico.

Vê-se, pois, que o objetivo consignado no projeto em análise
coaduna-se com as diretrizes traçadas pela Constituição do Estado.

Todavia, não se pode, no âmbito estadual, estabelecer regime
jurídico de bens e restrições à propriedade privada, por se tratar de
matéria afeta ao direito civil, de competência legislativa privativa da
União. Pode-se, na realidade, dispor sobre o inventário, forma de
proteção do patrimônio cultural do Estado, nos termos do art. 209 da
Carta mineira.

Dessa forma, apresentamos, ao final deste parecer, o Substitutivo nº
1, com o fito de sanar o vício apontado bem como de adequar o
projeto à técnica legislativa.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 1.698/2007 na
forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Dispõe sobre o inventário do patrimônio cultural do Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O Estado fará o inventário de seu patrimônio cultural, nos

termos do art. 216, § 1º, da Constituição da República e do art. 209 da
Constituição do Estado.

§ 1º - O inventário consiste na identificação e na compilação das
características e peculiaridades históricas e da relevância cultural dos
bens culturais e naturais, públicos ou privados, do Estado.

§ 2º - Na execução do inventário, adotar-se-ão critérios técnicos, em
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conformidade com a natureza do bem, de caráter histórico, artístico,
arquitetônico, sociológico, paisagístico, antropológico e ecológico,
entre outros, nos termos do regulamento.

Art. 2º - O inventário tem por finalidades, entre outras:
I - promover, subsidiar e orientar ações e políticas públicas de

preservação, divulgação e valorização do patrimônio cultural;
II - mobilizar e apoiar a sociedade civil na salvaguarda do patrimônio

cultural;
III - promover o acesso ao conhecimento e à fruição do patrimônio

cultural;
IV - subsidiar ações de educação patrimonial nas comunidades e

nas redes de ensino pública e privada.
Art. 3º - Os bens inventariados como patrimônio cultural gozam de

proteção, com vistas a evitar seu perecimento ou sua degradação,
apoiar sua conservação, divulgar sua existência e fornecer suporte a
ações administrativas e legais de competência do poder público.

Art. 4º - Os proprietários e possuidores de bens inventariados ficam
obrigados a:

I - facilitar ao poder público a adoção das medidas necessárias à
execução desta lei, inclusive o acesso dos órgãos competentes aos
bens inventariados, quando necessário;

II - conservar e proteger devidamente o bem;
III - adequar a destinação, o aproveitamento e a utilização do bem

visando à garantia de sua conservação.
Art. 5º - Os órgãos competentes manterão cadastro atualizado e

público dos bens inventariados no Estado.
Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves , relator - Hely

Tarqüínio - Gilberto Abramo - Neider Moreira - Sebastião Costa -
Sargento Rodrigues.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.747/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o Projeto de Lei nº
1.747/2007 “dispõe sobre normas para o exercício da prestação de
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serviços de manobra e guarda de veículos”.
Publicada no “Diário do Legislativo” de 2/11/2007, a proposição foi

distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Defesa do
Consumidor e do Contribuinte e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária.

Vem a matéria, preliminarmente, a esta Comissão para receber
parecer sobre sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos
termos do art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento
Interno.

Fundamentação
A proposição visa a disciplinar o funcionamento de empresas

especializadas no serviço de manobrista, que é realizado comumente
para clientes de restaurantes, bares e casas noturnas, mas é
contratado também para atender a convidados de festas particulares.
O crescimento do número de veículos nas cidades de médio e grande
porte, por um lado, e a facilidade e segurança de embarcar e
desembarcar na porta do estabelecimento comercial ou da casa em
que esteja se realizando a festa, por outro, incentivaram o surgimento
e a expansão desse serviço.

A proposição pretende estabelecer uma série de regras para o
funcionamento das empresas responsáveis por esses serviços. Além
das exigências já estabelecidas na legislação federal, como a
empresa estar regularmente constituída e os motoristas serem
devidamente habilitados, a proposição pretende exigir, por exemplo,
que o recibo contenha um conjunto de informações, como modelo,
marca e placa do veículo e onde este foi estacionado. A proposição
também veda que tais empresas utilizem as vias públicas para
estacionar o veículo. Exige, ainda, que a empresa faça seguro dos
veículos para garantir ao proprietário o ressarcimento por eventual
dano que o automóvel venha a sofrer.

A proposição se insere em diversos campos de competência
legislativa. Por exemplo, ela versa sobre direito comercial, quando
exige que a empresa seja regularmente constituída; sobre direito de
trânsito e transporte, ao estipular a categoria da carteira de motorista
dos profissionais envolvidos; sobre competência legislativa municipal,
ao restringir o uso de áreas públicas para o estacionamento do
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veículo.
Verifica-se que vários dispositivos extrapolam a competência

legislativa dos Estados federados, invadindo ora a competência
federal, ora a municipal. Ao fixar normas sobre a carteira de motorista
dos manobristas, a proposição invade a competência legislativa
federal. A ofensa à competência municipal se evidencia quando
determina que as empresas “deverão obter autorização junto a
BHTRANS “para o embarque e o desembarque de passageiros em via
pública” (art. 4º, § 3º).

Excluídos os dispositivos que extrapolam a competência do
legislador estadual, resta a exigência de que tais empresas realizem
seguro para cobertura de incêndios, furto, roubo e colisão durante o
período em que o veículo esteja sob sua responsabilidade. Nesse
caso, o Estado legisla com fundamento do art. 24, VIII, da
Constituição da República.

Deve-se salientar que tramita nesta Casa Legislativa o Projeto de
Lei nº 351/2007, que estabelece que a pessoa jurídica que mantenha
serviço de estacionamento privado com fins lucrativos fica obrigada a
contratar seguro contra furto, roubo e dano de veículo sob sua guarda.
Essa proposição não alcança os serviços de manobrista na porta de
estabelecimento comercial ou na hipótese de festas particulares. Não
é o caso, todavia, de anexação, tendo em vista que aquela proposição
já recebeu parecer de 2º turno, podendo ser alterada somente
mediante acordo dos líderes.

Sendo assim, apresentamos o Substitutivo nº 1, para ajustar a
proposição aos ditames constitucionais.

Conclusão
Pelas razões apresentadas, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 1.747/2007 na
forma do Substitutivo nº 1, redigido a seguir.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Torna obrigatória a contratação de seguro pelas empresas

responsáveis pelos serviços de manobra e guarda de veículos.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica a pessoa jurídica que mantenha serviço de manobra e

guarda de veículos em estabelecimentos comerciais e eventos
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obrigada a contratar seguro contra furto, roubo e dano de veículo sob
sua responsabilidade.

Art. 2º - No comprovante do estacionamento do veículo, constarão o
nome da seguradora e o número da apólice do seguro.

Art. 3º - O descumprimento do disposto nesta lei sujeitará o infrator
às penalidades previstas na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Gilberto

Abramo - Hely Tarqüínio - Sebastião Costa - Neider Moreira -
Sargento Rodrigues.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.748/ 2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o projeto de lei em
epígrafe tem por objetivo a instituição do Pólo de Desenvolvimento da
Fruticultura na Zona da Mata e dá outras providências.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 2/11/2007, a proposição foi
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Política
Agropecuária e Agroindustrial e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária para receber parecer, nos termos do art. 188,
combinado com o art. 102, do Regimento Interno.

Cumpre a esta Comissão emitir parecer acerca da juridicidade,
constitucionalidade e legalidade da matéria.

Fundamentação
No dia 17 de abril de 2007, esta Comissão emitiu parecer, que foi

aprovado, pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade do
Projeto de Lei nº 440/2007, retirado de tramitação a pedido do autor,
Deputado Leonardo Moreira, conforme requerimento publicado no
“Diário do Legislativo” de 1º/11/2007.

O Projeto de Lei nº 1.748/2007, cujo autor é também o Deputado
Leonardo Moreira, tem conteúdo idêntico ao da proposição
mencionada. Dessa forma, tendo em vista o princípio da economia
processual e a inexistência de fatos que justifiquem nova orientação
jurídica sobre o assunto, reproduzimos a seguir a fundamentação do
parecer do ex-Projeto de Lei nº 440/2007:
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“O projeto de lei em exame tem por finalidade a criação de um pólo
de desenvolvimento da fruticultura na Zona da Mata. A proposição
almeja, com as medidas que prevê, direcionar o crescimento
socioeconômico de certa área do Estado. O principal instrumento
utilizado é a concessão de incentivos e benefícios fiscais.

A proposição delimita territorialmente a região a ser atendida com
incentivos e benefícios fiscais, bem como as empresas e agricultores
afetados pelas ações propostas.

No art. 3°, o projeto prevê que o Estado, por inter médio de órgãos
que, pela natureza do trabalho a ser empreendido, só podem ser do
Poder Executivo, forneça às empresas e fruticultores da mencionada
região serviços relacionados à elaboração de projetos,
compreendendo estudos de solo e suporte tecnológico, e linhas de
crédito, com condições especiais de financiamento.

Ao estabelecer tais medidas, a proposição ofende a ordem jurídico-
constitucional. Com efeito, interfere nas ações do Executivo e no
planejamento estadual, afrontando os arts. 153 e 154 da Constituição
mineira, que estabelecem a iniciativa privativa do Governador do
Estado para a legislação referente a planejamento e orçamento, uma
vez que diretrizes, objetivos e metas da administração pública devem
estar previstos no Plano Plurianual de Ação Governamental, em
consonância com o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado.

O projeto em exame também contraria o disposto no inciso I do art.
161 da Constituição Estadual, segundo o qual não se pode iniciar
programa ou projeto não incluído na Lei Orçamentária Anual.

Observe-se, ainda, que a Lei de Responsabilidade Fiscal, no que
tange à despesa pública, impõe rigorosos limites a serem observados
pelo legislador. Seu art. 16 estabelece que a ‘criação, expansão ou
aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento da
despesa será acompanhada de estimativa do impacto orçamentário-
financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos dois
subseqüentes’, e devem estar claras as premissas e metodologia de
cálculo utilizadas. Obriga, também, que a despesa pretendida seja
objeto de dotação específica e suficiente, ou abrangida por crédito
genérico, com previsão na Lei Orçamentária Anual, de maneira a não
ultrapassar os limites estabelecidos para o exercício. Determina,
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enfim, sua absoluta conformidade com as diretrizes, os objetivos, as
prioridades e as metas previstos no Plano Plurianual e na Lei de
Diretrizes Orçamentárias.

No caso de despesas obrigatórias de caráter continuado, é
necessária a comprovação de que a despesa criada ou aumentada
não afetaria as metas de resultados fiscais previstas no anexo a que
se refere o § 1° do art. 4° da citada lei complemen tar, devendo seus
efeitos financeiros, nos períodos seguintes, ser compensados pelo
aumento permanente da receita ou pela redução permanente da
despesa.

O art. 4° do projeto de lei sob análise cuida da co ncessão de
benefícios fiscais para as empresas e os fruticultores mencionados.
Com esse fim, prevê a redução da alíquota de ICMS incidente sobre
as operações realizadas e a concessão de dois anos de carência para
o início do pagamento desse tributo. É uma medida que agride a Lei
Complementar n° 101, de 2000, cujos termos, especia lmente os
contidos no art. 14, proíbem a concessão de benefício de natureza
tributária do qual decorra renúncia de receita.

A proposição esbarra em vedações jurídicas que nem mesmo seu
bem-intencionado art. 6° pode elidir. Não é possíve l uma transferência
de responsabilidade para o Poder Executivo quanto ao cumprimento
da Lei de Responsabilidade Fiscal na concessão dos benefícios
fiscais pretendidos. O instrumento de outorga do benefício fiscal é a
lei. Ora, conforme o referido art. 14, é no momento da concessão do
benefício - a edição da lei -, e não depois dela, que suas condições
devem ser atendidas. Vê-se, portanto, que é na apreciação do projeto
instituidor do benefício fiscal que os requisitos de exeqüibilidade
devem ser provados.

Perceba-se, ainda, que o inciso III do art. 4° e o art. 5° do projeto
não estão de acordo com a ordem jurídica em vigor, já que pretendem
conferir ao Estado membro a prerrogativa de interferir nos negócios da
União e dos Municípios.

A proposição fere também o art. 155, § 2°, VI e XII , da Constituição
da República, já que não se reporta a nenhuma deliberação do
Conselho Nacional de Política Fazendária - Confaz. A Lei
Complementar n° 24, de 1975, recepcionada pela orde m jurídico-
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constitucional inaugurada em outubro de 1988, exige, para a
concessão do benefício fiscal referido no projeto de lei sob comento,
convênio celebrado pela totalidade das unidades federativas
presentes na reunião do Confaz convocada para tal fim. Aponte-se, a
propósito, a posição do Supremo Tribunal Federal a respeito:

‘Ação Direta de Inconstitucionalidade. Medida Cautelar. Lei n° 6.004,
de 14 de abril de 1998, do Estado de Alagoas. Concessão de
Benefícios Fiscais relativos ao ICMS para o setor sucro-alcooleiro.
Alegada violação ao art. 155, § 2°, XII, g, da Cons tituição Federal. Ato
normativo que, instituindo benefícios de ICMS sem a prévia e
necessária edição de convênio entre os Estados e o Distrito Federal,
como expressamente revelado pelo Conselho Nacional de Política
Fazendária - Confaz -, contraria o disposto no mencionado dispositivo
constitucional. Medida cautelar deferida, com efeito ‘ex tunc’. (ADI
2458-MC/AL - Relator: Min. Ilmar Galvão Publicação: DJ de 19-12-
2002).’.

Por fim, observamos que o Supremo Tribunal Federal, na Adin nº
2808-1, considerou inconstitucional a Lei estadual nº 11.615, de 2001,
do Estado do Rio Grande do Sul, que institui o Pólo Estadual da
Música Erudita e dá outras providências, de origem parlamentar, por
ofensa ao disposto nos arts. 2º e 61, § 1º, II, “e”, da Constituição
Federal, que tratam do princípio da separação dos Poderes e das
matérias de iniciativa privativa do Presidente da República no
processo legislativo”.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei n° 1.748/2007.
Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Gilberto

Abramo - Delvito Alves - Neider Moreira - Sargento Rodrigues - Hely
Tarqüínio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.749/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o projeto de lei em
epígrafe tem como objetivo a instituição do Pólo de Desenvolvimento
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da Fruticultura na Região Sul de Minas e dá outras providências.
Publicada no “Diário do Legislativo” de 2/11/2007, a proposição foi

distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Política
Agropecuária e Agroindustrial e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária para receber parecer, nos termos do art. 188,
combinado com o art. 102, do Regimento Interno.

Cumpre a esta Comissão examinar a juridicidade,
constitucionalidade e legalidade da matéria.

Fundamentação
No dia 18/4/2007, esta Comissão emitiu parecer, que foi aprovado,

pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de
Lei nº 441/2007, retirado de tramitação a pedido do autor, Deputado
Leonardo Moreira, conforme requerimento publicado no “Diário do
Legislativo” de 1º/11/2007.

O Projeto de Lei nº 1.749/2007, cujo autor é também o Deputado
Leonardo Moreira, tem conteúdo idêntico ao da proposição acima
mencionada. Dessa forma, tendo em vista o princípio da economia
processual e a inexistência de fatos que justifiquem nova orientação
jurídica sobre o assunto, reproduzimos a seguir a fundamentação do
parecer do ex-Projeto de Lei nº 441/2007:

“O projeto de lei em exame tem por finalidade a criação de um pólo
de desenvolvimento da fruticultura na Região Sul de Minas. A
proposição almeja, com as medidas que prevê, direcionar o
crescimento socioeconômico daquela região. O principal instrumento
utilizado é a concessão de incentivos e benefícios fiscais.

A proposição delimita territorialmente a região a ser beneficiada,
bem como os setores produtivos afetados pelas ações propostas.
Receberiam incentivos e benefícios fiscais os produtores rurais, as
indústrias de beneficiamento, as empresas de comércio e as
instituições voltadas para a capacitação profissional instalados
naquela região.

Por se tratar de matéria relacionada a planejamento estadual, a
proposição afronta os arts. 153 e 154 da Constituição mineira, que
estabelecem a iniciativa privativa do Governador do Estado para
inaugurar o processo legislativo neste caso.

Com efeito, diretrizes, objetivos e metas da administração pública
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devem estar previstos no Plano Plurianual de Ação Governamental,
em consonância com o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado.

Por outro lado, o projeto em exame também viola o disposto no
inciso I do art. 161 da Constituição Estadual, segundo o qual não se
pode iniciar programa ou projeto não incluído na Lei Orçamentária
Anual.
  Observe-se, ainda, que a Lei de Responsabilidade Fiscal, no tocante
à despesa pública, impõe rigorosos limites a serem observados pelo
legislador. Seu art. 16 estabelece que a ‘criação, expansão ou
aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento da
despesa será acompanhada de estimativa do impacto orçamentário-
financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos dois
subseqüentes’, e devem estar claras as premissas e a metodologia de
cálculo utilizadas. Exige, também, que a despesa pretendida seja
objeto de dotação específica e suficiente ou abrangida por crédito
genérico, com previsão na Lei Orçamentária Anual, de maneira a não
ultrapassar os limites estabelecidos para o exercício. Determina,
enfim, sua absoluta conformidade com as diretrizes, as prioridades, as
metas e os objetivos previstos no Plano Plurianual e na Lei de
Diretrizes Orçamentárias.

O art. 5° prevê a concessão de benefícios fiscais p or meio da
redução da alíquota de ICMS incidente sobre as operações realizadas
e prazo de carência de dois anos para o início do pagamento desse
tributo. Tal medida contraria a Lei Complementar Federal n° 101, de
2000, cujos termos, especialmente os contidos no art. 14, proíbem a
concessão de benefício de natureza tributária do qual decorra
renúncia de receita.

A proposição esbarra em vedações jurídicas que mesmo o art. 6°
não pode elidir. Não é possível uma transferência de responsabilidade
para o Poder Executivo quanto ao cumprimento da Lei de
Responsabilidade Fiscal na concessão dos benefícios fiscais. De
acordo com o art. 14 desse diploma normativo, é no momento da
concessão do benefício - a edição da lei -, e não, depois, que suas
condições devem ser atendidas. Vê-se, portanto, que é na apreciação
do projeto instituidor do benefício fiscal que os requisitos de
exeqüibilidade devem ser comprovados.
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Observamos, também, que o art. 155, § 2°, incisos V I e XII, da
Constituição da República condiciona à prévia manifestação do
Conselho Nacional de Política Fazendária - Confaz - a concessão de
incentivo de natureza tributária relacionado ao ICMS. A esse respeito,
vale transcrever a posição do STF, manifestada por ocasião da Adin
2458-MC/AL:

‘Ação Direta de Inconstitucionalidade. Medida Cautelar. Lei nº 6.004,
de 14 de abril de 1998, do Estado de Alagoas. Concessão de
benefícios fiscais relativos ao ICMS para o setor sucroalcooleiro.
Alegada violação ao art. 155, § 2º, XII, “g”, da Constituição Federal.
Ato normativo que, instituindo benefícios de ICMS sem a prévia e
necessária edição de convênio entre os Estados e o Distrito Federal,
como expressamente revelado pelo Conselho Nacional de Política
Fazendária - Confaz -, contraria o disposto no mencionado dispositivo
constitucional. Medida cautelar deferida, com efeito ‘ex tunc’ ’.

Por fim, registre-se, também, que o STF, na Ação Direta de
Inconstitucionalidade nº 2808-1, considerou inconstitucional a lei do
Estado do Rio Grande do Sul nº 11.615, de 2001, que institui o Pólo
Estadual da Música Erudita, a qual é de origem parlamentar, por
ofensa ao princípio da separação dos Poderes e à iniciativa privativa
do Chefe do Executivo no processo legislativo”.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei n° 1.749/2007.
Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Gilberto

Abramo - Hely Tarqüínio - Neider Moreira - Delvito Alves.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.760/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Presidente do Tribunal de Contas, o projeto de lei em
epígrafe dispõe sobre o Quadro de Cargos dos Serviços Auxiliares da
Secretaria do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 6/11/2007, foi o projeto
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de Administração
Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária para receber
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parecer.
Preliminarmente, compete a esta Comissão o exame da matéria

quanto aos seus aspectos jurídicos, constitucionais e legais, nos
termos do art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento
Interno.

Fundamentação
A proposição em exame pretende alterar o Quadro de Cargos dos

Serviços Auxiliares da Secretaria do Tribunal de Contas do Estado
mediante a criação de cargos de provimento efetivo, bem como de
cargos de provimento em comissão de recrutamento restrito a
servidores efetivos do Tribunal. O projeto transforma, ainda, o cargo
de Diretor-Tesoureiro em cargo de Diretor Adjunto e promove a
extinção do cargo de Supervisor V.

Nos termos da justificação apresentada pelo Presidente do Tribunal
de Contas no ofício que encaminhou o projeto a esta Casa, a proposta
visa à adequação do quadro de pessoal à necessidade de
implantação da nova sistemática de funcionamento dos órgãos do
Tribunal, notadamente das Câmaras, em decorrência da Emenda à
Constituição no 78, de 2007.

Com efeito, a referida emenda remeteu para a lei a definição das
Câmaras do Tribunal e das respectivas competências, por meio da
revogação do § 6o do art. 76 e do § 2o do art. 77 da Constituição do
Estado, conferindo, ainda, nova redação ao § 1o do art. 77.

Inicialmente, cumpre-nos ressaltar que a Comissão de Constituição
e Justiça, em sua esfera de competência, aprecia a proposição
exclusivamente sob o aspecto jurídico-constitucional, em obediência
ao disposto no Regimento Interno. Sob esse prisma, não há óbice à
tramitação da matéria, já que o projeto não apresenta vício de
inconstitucionalidade de natureza formal.

No que toca aos aspectos constitucionais afetos à matéria, cabe-nos
lembrar que a iniciativa do Presidente do Tribunal de Contas para
deflagrar o processo legislativo tem fulcro nos arts. 66, inciso II, e 77,
§ 3o, inciso II, da Constituição Estadual, dispositivos que lhe conferem
competência privativa para propor a esta Casa projetos de lei que
disponham sobre a criação e a extinção de cargos e a fixação de
vencimentos de seus membros e dos servidores de sua Secretaria.
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Vale ressaltar, ainda, que a Constituição da República estabelece,
nos incisos I e II do § 1º do art. 169, que a concessão de qualquer
vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos,
empregos e funções ou a alteração da estrutura de carreiras, bem
como a admissão ou a contratação de pessoal, a qualquer título, por
órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive
fundações instituídas e mantidas pelo poder público, só poderão ser
feitas se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender
às projeções de despesa com pessoal e aos acréscimos delas
decorrentes e autorização específica na Lei de Diretrizes
Orçamentárias - LDO -, ressalvadas as empresas públicas e as
sociedades de economia mista.

A Lei nº 16.919, de 6/8/2007, que dispõe sobre as diretrizes para a
elaboração da Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2008,
prevê, em seu art. 14, que, “para atender ao disposto no art. 169, § 1º,
inciso II, da Constituição da República, ficam autorizados a concessão
de vantagem, o aumento de remuneração, a criação de cargos,
empregos e funções ou a alteração de estrutura de carreiras,
conforme lei específica, bem como a admissão ou contratação de
pessoal a qualquer título, observado o disposto na Lei Complementar
Federal nº 101, de 2000”.

Neste passo, impõe-se observar o disposto na Lei Complementar
Federal nº 101, de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal -, uma vez
que, se aprovado, o projeto de lei em questão acarretará aumento de
despesa com pessoal, em vista do provimento dos cargos criados,
tanto os efetivos quanto os comissionados. Nesse ponto, vale lembrar
que a referida lei conceitua despesa com pessoal em seu art. 18 e
estabelece limitações para tais gastos no art. 19. Dispõe, ainda, no
art. 21, que é nulo de pleno direito o ato que provoque aumento da
despesa com pessoal e não atenda às exigências de seus arts. 16 e
17, assim como do inciso XIII do art. 37 e do § 1o do art. 169 da
Constituição da República.

Com relação às exigências contidas nos arts. 16 e 17 da Lei de
Responsabilidade Fiscal, informamos que o Tribunal de Contas enviou
a esta Casa declaração do ordenador de despesa sobre a inexistência
de impacto financeiro da medida. A análise do conteúdo dessa
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informação será feita pela Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária, no momento oportuno.

Por fim, convém destacar que a Constituição da República, em seu
art. 37, V, estabelece que os cargos em comissão devem ser
preenchidos por servidores de carreira, nos casos, nas condições e
nos percentuais mínimos previstos em lei, e destinam-se apenas às
atribuições de direção, chefia e assessoramento.

Em face do exposto e, ainda, do que estabelece o art. 61, XII, da
Constituição Estadual, que atribui competência a esta Casa
Legislativa, com a sanção do Governador do Estado, para dispor
sobre a proposição em exame, apresentamos a seguinte conclusão,
com o Substitutivo nº 1, a seguir redigido, que tem o objetivo de
aprimorar o projeto no que se refere à técnica legislativa.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 1.760/2007 na
forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Altera o Quadro de Cargos dos Serviços Auxiliares da Secretaria do

Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Ficam criados, no Quadro de Cargos de Pro vimento Efetivo

dos Serviços Auxiliares da Secretaria do Tribunal de Contas,
constante no Anexo I da Lei n° 13.770, de 6 de deze mbro de 2000,
alterado pelo Anexo I desta lei:

I - quinze cargos de provimento efetivo de Técnico do Tribunal de
Contas, especialidade Técnico de Informática, nível superior de
escolaridade, código TC-NS-13;

II - dez cargos de provimento efetivo de Oficial do Tribunal de
Contas, especialidade Auxiliar de Informática, nível médio de
escolaridade, código TC-SG-10.

Art. 2° - Ficam criados, no Quadro Específico de Ca rgos de
Provimento em Comissão dos Serviços Auxiliares da Secretaria do
Tribunal de Contas, constante no Anexo I da Lei n° 12.974, de 28 de
junho de 1998, alterado pelo Anexo II desta lei, os seguintes cargos
de provimento em comissão, de recrutamento restrito a servidores
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efetivos da carreira do Tribunal de Contas:
I - nove cargos de Coordenador de Área, código TC-CS-01;
II - quatro cargos de Assessor IV, código TC-DAS-05;
III - um cargo de Diretor III, código TC-DAS-02.
Art. 3° - Fica extinto com a vacância um cargo de p rovimento em

comissão de Supervisor V, código TC-CH-01, do Grupo de Chefia
Intermediária, constante no Anexo I da Lei n° 12.97 4, de 1998.

Art. 4° - Fica transformado em cargo de Diretor Adj unto, código TC-
DAS-03, o cargo de Diretor-Tesoureiro, código TC-DAS-04, constante
no Anexo I da Lei n° 12.974, de 1998.

Art. 5° - O Quadro A do Anexo I da Lei nº 13.770, d e 2000, passa a
vigorar na forma do Anexo I desta lei.

Art. 6° - O item I - Quadro Específico de Proviment o em Comissão -
do Anexo I da Lei nº 12.974, de 1998, passa a vigorar na forma do
Anexo II desta lei.

Art. 7° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Sargento Rodrigues -

Gilberto Abramo - Delvito Alves - Hely Tarqüínio - Neider Moreira -
Sebastião Costa.

Anexo I
(a que se refere o art. 5º da Lei nº ..., de ... de ... de 2007)

Anexo I
  * - A tabela referente ao 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 6.12.2007.

Anexo II
(a que se refere o art. 6º 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 6.12.2007.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.760/2007

Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria do Presidente do Tribunal de Contas do Estado, o projeto
de lei em epígrafe “dispõe sobre o Quadro de Cargos dos Serviços
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Auxiliares da Secretaria do Tribunal de Contas do Estado de Minas
Gerais”.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 6/11/2007, o projeto foi
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de Administração
Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária, para receber
parecer.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade,
constitucionalidade e legalidade do projeto na forma do Substitutivo nº
1, que apresentou.

Cabe agora a esta Comissão, nos termos do art. 102, I, combinado
com o art. 188, do Regimento Interno, analisar a matéria quanto ao
mérito.

Fundamentação
A proposição em exame pretende alterar o Quadro de Cargos dos

Serviços Auxiliares da Secretaria do Tribunal de Contas do Estado
mediante a criação de cargos de provimento efetivo bem como de
cargos de provimento em comissão de recrutamento restrito a
servidores efetivos do Tribunal. O projeto transforma, ainda, o cargo
de Diretor-Tesoureiro em cargo de Diretor Adjunto e promove a
extinção do cargo de Supervisor V.

A alteração dos quadros do Tribunal de Contas é medida necessária
para a implantação da nova sistemática de funcionamento dos órgãos
da referida Corte, notadamente das Câmaras, em decorrência da
Emenda à Constituição no 78, de 2007, conforme consta na
justificação que acompanha o projeto.

A respeito desse ponto, convém esclarecer que, por meio da
mencionada emenda à Constituição, ficou remetida para a lei a
definição das Câmaras do Tribunal e das respectivas competências,
mediante a revogação do § 6o do art. 76 e do § 2o do art. 77 e a nova
redação do § 1o do art. 77, dispositivos que determinavam que o
Tribunal de Contas seria dotado de duas Câmaras especiais, uma
para a apreciação conclusiva de procedimentos licitatórios e outra
específica para Municípios.

A Comissão de Constituição e Justiça analisou a matéria sob o
prisma jurídico-constitucional e promoveu alterações, por meio do
Substitutivo nº 1, que aprimoraram o projeto no que toca à técnica
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legislativa.
No mérito, como bem destaca a justificação que acompanha o

projeto, o que se pretende é adequar o quadro de pessoal às
mudanças introduzidas pela Emenda à Constituição no 78, de 2007,
notadamente a supressão da menção às duas Câmaras existentes na
Carta Estadual, medida indispensável para a implantação de nova
sistemática, que busca tornar mais ágil a tramitação dos processos.

Nesse aspecto, deve-se ressaltar que o sentido teleológico das
atribuições do Tribunal de Contas pode ser visto quando o Supremo
Tribunal Federal reconheceu que a ampliação das competências
desses Tribunais foi “uma consciente opção política feita pelo
legislador constituinte, a revelar a inquestionável essencialidade dessa
instituição surgida nos albores da república. A atuação dos tribunais
de contas assume, por isso, importância fundamental no campo do
controle externo e constitui, como natural decorrência do
fortalecimento de sua ação institucional, tema de irrecusável
relevância (ADI 215-MC, rel. Ministro Celso de Mello)”.

Dessa forma, é preciso reconhecer a oportunidade e a conveniência
das medidas propostas bem como do Substitutivo no 1, da Comissão
de Constituição e Justiça, que adequou a proposição à técnica
legislativa.

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

1.760/2007 na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão
de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2007.
Elmiro Nascimento, Presidente - Ademir Lucas, relator - André

Quintão - Domingos Sávio - Inácio Franco - Ivair Nogueira.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.770/2007

Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe
altera a Lei Delegada nº 123, de 25/1/2007, que dispõe sobre a
estrutura orgânica básica da Secretaria de Estado de Fazenda; a Lei
Delegada no 174, de 26/1/2007, que dispõe sobre o Grupo de Direção
e Assessoramento do Quadro Geral de cargos de provimento em
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comissão e as funções gratificadas da administração direta do Poder
Executivo e dá outras providências; e a Lei Delegada no 175, de
26/1/2007, 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.

Publicado no “Diário do Legislativo”, em 8/11/2007, o projeto foi
distribuído às Comissões competentes para receber parecer, na forma
do art. 188, combinado com o art. 102, do Regimento Interno.

Preliminarmente, a matéria recebeu da Comissão de Constituição e
Justiça parecer pela sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade
com as Emendas nº 1 a 5, por ela apresentadas.

Fundamentação
A proposição de lei em exame promove alterações na legislação do

Estado no que concerne à estrutura organizacional das Secretarias de
Estado, aos cargos dos seus quadros de pessoal e de outros órgãos
da administração direta, e, ainda, à remuneração de servidores, além
de outras medidas pertinentes à atividade administrativa do Estado.

No que se refere aos órgãos da administração direta altera-se o
quantitativo das Superintendências Regionais da Fazenda, fixando-o
em até dez, em substituição ao quantitativo fixado pela Lei Delegada
no 123, de 2007, em número de sete. Outrossim, a localização das
próprias Superintendências Regionais da Fazenda será estabelecida
por decreto, assim como ocorre com a determinação da localização,
abrangência e subordinação das unidades integrantes da estrutura
orgânica complementar dessas superintendências e a classificação de
tais unidades segundo padrões de planejamento geoeconômico e
outras variáveis de natureza tributária e fiscal, nos termos da citada
lei.

A Coordenadoria Especial de Promoção e Defesa da Mulher -
Cedem -, que integra a estrutura básica da Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social - Sedese -, também sofre alteração na
denominação, que passará a ser Coordenadoria Especial de Políticas
Públicas para Mulheres - Cepam.

Outra medida proposta visa a permitir que o Poder Executivo altere
a composição do Conselho de Coordenação Cartográfica - Concar -,
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órgão consultivo e subordinado à Secretaria de Estado de Ciência,
Tecnologia e Ensino Superior, mantendo-se o equilíbrio de
representação em vigor até a data de publicação da lei.

Com relação aos cargos de provimento em comissão que integram o
Quadro Geral de cargos de provimento em comissão e as funções
gratificadas da administração direta do Poder Executivo, nos termos
da Lei Delegada no 174, de 2007, a alteração proposta objetiva incluir
nesse Quadro o cargo de Diretor de Escola do Colégio Tiradentes,
assim como ocorre com o cargo de Diretor de Escola.

Outra medida que se propõe visa, tão-somente, a adequar a
correlação prevista entre o Anexo II.1 da lei delegada citada e o
disposto no § 1º do seu art. 8º, estabelecendo-se nesse dispositivo o
número de níveis para a graduação das funções gratificadas - FGDs -,
destinadas ao desempenho de funções de confiança, os quais já
constam do referido Anexo II.1, graduadas em nove níveis.

A proposição objetiva, também, disciplinar a regra contida no art. 6º
da lei que reorganiza a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais -
Jucemg -, regra essa que assegura ao servidor da entidade graduado
com nível superior de escolaridade uma gratificação de 10%,
calculada sobre o vencimento básico do cargo ou da função de que
seja detentor. O que se pretende é deixar claro que os beneficiários
dessa gratificação são os servidores efetivos das carreiras de Auxiliar
de Gestão e Registro Empresarial, Técnico de Gestão e Registro
Empresarial e Analista de Gestão e Registro Empresarial do Grupo de
Atividades de Desenvolvimento Econômico e Social do Poder
Executivo, lotados na Jucemg, que tenham nível superior.

Cuida, ainda, o projeto, de restabelecer os valores da Vantagem
Temporária Incorporável - VTI - para os cargos de provimento em
comissão a que se refere o art. 5º, retroativos a 1º/2/2007. Tal medida
se faz necessária, uma vez que esses cargos não percebem
remuneração correspondente ao DAD, denominação criada para a
denominação dos cargos de provimento em comissão do Grupo de
Direção e Assessoramento Superior, a que se refere a Lei Delegada
nº 174, de 2007, sendo, portanto, devido a eles o pagamento da VTI,
nos termos em que foi instituída.

Outra medida que se apresenta diz respeito à remuneração pelo
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exercício de cargo comissionado de Diretor de Escola e Secretário de
Escola, de Diretor de Escola do Colégio Tiradentes da Polícia Militar e
da Polícia Civil a que se refere o projeto. No exercício de um desses
cargos comissionados o servidor efetivo poderá optar pela
remuneração do cargo de provimento em comissão ou pela
remuneração do cargo efetivo acrescida de 20% da remuneração do
cargo de provimento em comissão, que não se incorporará à
remuneração do servidor nem servirá de base de 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 1998, de gratificação natalina e de adicional de
férias.

Com a proposta de extinção dos cargos de Chefe de Escritório de
Representação do Governo do Estado de Minas Gerais no Estado de
São Paulo e no Estado do Rio de Janeiro, propõe-se a criação de dois
cargos de provimento em comissão no Quadro Geral de Cargos de
Provimento em Comissão, com a sigla DAD e nível de graduação 9,
com lotação nos Escritórios de Representação citados.

Reconhecemos a conveniência e oportunidade das medidas
propostas, tendo em vista a relevância dos assuntos abordados pela
proposição em análise, razão pela qual apresentamos a seguinte
conclusão. A propósito, atendendo a solicitação do Poder Executivo
encaminhada por meio de ofício, apresentamos, ao final deste
parecer, a Emenda nº 6, propondo a supressão do inciso II do art. 12,
o que vale dizer, fica mantida a regra estabelecida no parágrafo único
do art. 10 da Lei Delegada nº 174, de 2007, para a fixação do
quantitativo de FGD-unitário para cada órgão do Poder Executivo.

Conclusão
Somos, portanto, pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.770/2007

com as Emendas nºs 1 a 5, apresentadas pela Comissão de
Constituição e Justiça, e 6, apresentada a seguir.

EMENDA Nº 6
Suprima-se o inciso II do art. 12.
Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2007.
Elmiro Nascimento, Presidente - Inácio Franco, relator - Domingos

Sávio - Ademir Lucas.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.795/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O projeto de lei em tela, de autoria do Deputado Doutor Rinaldo,

“estabelece a obrigatoriedade de apresentação do valor calórico dos
alimentos servidos em todos os estabelecimentos que comercializem
refeições no âmbito do Estado de Minas Gerais”.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 10/11/2007, foi o projeto
distribuído a esta Comissão, nos termos do disposto no art. 188,
combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno, para receber
parecer quanto aos aspectos da sua juridicidade, constitucionalidade e
legalidade.

Fundamentação
A proposição em análise pretende esclarecer o consumidor de

lanches e refeições quanto ao valor calórico dos produtos que
compõem esses alimentos.

Segundo o autor do projeto, a obesidade já é considerada uma
epidemia mundial e um problema de saúde pública; são, portanto,
necessárias medidas que protejam a vida e a saúde dos
consumidores.

As questões relativas aos valores calórico e nutritivo dos alimentos
têm sido tratadas em diversas leis, que procuram estabelecer critérios
para proteger as pessoas, como é o caso dos trabalhadores, dos
lactentes, das crianças e dos adolescentes.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, instituída pela Lei nº
9.872, de 26/1/99, editou inúmeros atos normativos sobre a matéria.

Apenas para ressaltar a importância do tema, deve ser lembrado
que esta Casa Legislativa editou recentemente a Lei nº 15.982, de
19/1/2006, estabelecendo a Política Estadual de Segurança Alimentar
e Nutricional Sustentável; pode-se observar, entretanto, que nenhum
dos atos normativos anteriormente mencionados faz alusão às
informações nutricionais relativas aos alimentos fornecidos por bares,
lanchonetes e restaurantes do Estado. Essa é a razão de ter sido a
matéria convertida em norma jurídica em alguns Estados.

Constata-se, pelo disposto no art. 24, V e VIII, da Constituição da
República, a competência concorrente da União e dos Estados para
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legislar sobre produção e consumo.
O projeto está em plena consonância com o preceito constante no

art. 31 da Lei nº 8.078, de 11/9/90, que contém o Código de Proteção
e Defesa do Consumidor, conforme se verifica a seguir:

“Art. 31 - A oferta e apresentação de produtos ou serviços devem
assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em
língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade,
composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre
outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e
segurança dos consumidores”.

Em face dos argumentos anteriormente expendidos, remanesce a
esta Casa Legislativa a competência para dispor sobre a matéria,
vindo a reforçar essa tese o fato de não existir vício que impossibilite a
instauração do processo legislativo por iniciativa parlamentar.

Ao alterar a redação do art. 2º do projeto, procuramos conformar a
proposta ao texto constitucional mineiro, que inseriu na órbita da
competência privativa do Governador do Estado a atribuição das
prerrogativas dos órgãos da administração direta, entre os quais se
insere a Secretaria de Estado de Saúde (art. 66, III, “f”).

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nº 1.795/2007
com a Emenda nº 1, redigida a seguir.

EMENDA Nº 1
Dê-se ao art. 2º a seguinte redação:
“Art. 2º - O descumprimento do disposto nesta lei sujeita o infrator às

penalidades previstas no art. 56 e seguintes da Lei nº 8.078, de 11 de
setembro de 1990.”.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Neider Moreira, relator - Gilberto

Abramo - Delvito Alves - Hely Tarqüínio - Sargento Rodrigues -
Sebastião Costa.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.798/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Doutor Rinaldo, o projeto de lei em epígrafe “dispõe
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sobre a criação do Programa Estadual para Identificação e
Tratamento da Dislexia na rede oficial de educação.”

Publicada no “Diário do Legislativo” no dia 10/11/2007, foi a
proposição distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de
Educação e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Cabe a esta Comissão emitir parecer sobre a matéria quanto aos
aspectos de sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade,
conforme dispõe o art. 188, c/c o art. 102, III, “a”, do Regimento
Interno.

Fundamentação
O projeto em estudo obriga o Poder Executivo a implementar, em 90

dias, o programa estadual para identificação e tratamento da dislexia
na rede oficial de educação, com o fito de detectar, precocemente, o
distúrbio e acompanhar os estudantes.

Tem sido freqüente a apresentação de projetos de lei de iniciativa
parlamentar dispondo sobre a criação de programas, tema que,
embora seja relevante, sob a ótica do interesse público, encontra
óbice em nosso ordenamento constitucional, como veremos.

Com efeito, a instituição de programas tem natureza administrativa,
razão pela qual a matéria se enquadra no campo de atribuições do
Poder Executivo, ao qual compete prestar serviços públicos ou de
utilidade pública, observadas as diretrizes constitucionais e as normas
aprovadas pelo Legislativo. Assim, a criação de determinado
programa pode ser efetivada mediante decreto do Governador do
Estado ou por meio de resolução de Secretário de Estado, conforme o
caso. Não há, pois, necessidade de lei formal para a sua
implementação, por se tratar de matéria afeta às ações do Executivo.

Sobre o tema, é relevante mencionar a decisão da Suprema Corte
na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1144-8, cuja ementa assim
dispõe:

“Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei nº 10.238, de 1994, do
Estado do Rio Grande do Sul. Instituição do Programa Estadual de
Iluminação Pública, destinado aos Municípios. Criação de um
conselho para administrar o programa. Lei de iniciativa do
parlamentar. Violação do art. 61, §1º, inciso II, alínea “e”, da
Constituição do Brasil. 1. Vício de iniciativa, vez que o projeto de lei foi
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apresentado por um parlamentar, embora trate de matéria típica de
Administração. 2. O texto normativo criou novo órgão na
administração pública estadual, o Conselho de Administração,
composto, entre outros, por dois Secretários de Estado, além de
acarretar ônus para o Estado membro. Afronta o disposto no art. 61, §
1º, inciso II, alínea “e”, da Constituição do Brasil”.

Como se vê, cabe ao Poder Legislativo fixar regras gerais e
abstratas que nortearão as atividades do Executivo e não dispor, no
plano legislativo, sobre matérias que, por sua natureza, enquadram-se
no campo de atribuições do Executivo.

Dessa forma, como não cabe a esta Casa Legislativa a iniciativa
para instituir o citado programa, fato que revelaria ingerência indevida
do Poder Legislativo em assuntos do Executivo, entendemos que o
projeto de lei em estudo não deve prosperar.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 1.798/2007.
Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Delvito

Alves - Sargento Rodrigues - Neider Moreira - Sebastião Costa.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.804/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, a proposição em
epígrafe dispõe sobre a adaptação de ônibus, com vistas a garantir o
transporte de passageiros para eventos públicos em estádios de
futebol, “shows” musicais e dá outras providências.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 10/11/2007, foi o projeto
encaminhado às Comissões de Constituição e Justiça e de
Transporte, Comunicação e Obras Públicas.

Compete a esta Comissão, nos termos do art. 188, combinado com
o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno, examinar a juridicidade,
constitucionalidade e legalidade da matéria.

Fundamentação
A proposição pretende estabelecer a exigência de que as empresas

permissionárias de linhas de transporte coletivo intermunicipal,
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gerenciadas pelo Estado, reservem 3% de sua frota para transporte
de passageiros destinados a eventos públicos em estádios de futebol
e outros espaços de entretenimento e cultura.

A Comissão de Constituição e Justiça, na legislatura passada, emitiu
parecer pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade do
Projeto de Lei nº 2.153/2005, de teor idêntico ao do projeto em exame.
Na atual legislatura, o Deputado Leonardo Moreira solicitou o
desarquivamento da proposição, que foi recebida como Projeto de Lei
nº 491/2007. Esta Comissão manteve então o entendimento adotado
em 2005. O autor solicitou a retirada de tramitação da referida
proposição em 7/11/2007, sendo o pedido deferido pelo Plenário.
Todavia, apresentou o projeto de lei em epígrafe, idêntico aos
anteriormente mencionados.

Reiteramos o entendimento adotado por esta Comissão ao apreciar
o Projeto de Lei nº 491/2007, apresentando apenas a síntese dos
argumentos que fundamentaram então o seu parecer.

A proposição em tela dispõe sobre trânsito e transporte, invadindo
competência legislativa privativa da União. Além de gerar ônus para o
serviço de transporte coletivo, o qual, seguramente, será repassado
para os usuários, o projeto de lei em análise, se aprovado, não atinge
a finalidade pretendida. Afinal, exige-se a adaptação de 3% da frota
de ônibus, um percentual significativo, sendo que, em muitos casos,
as pessoas se deslocam para eventos, dentro do próprio Município,
por meio do transporte coletivo que fica sob jurisdição dos entes
locais. Nesse sentido, o projeto ofende o princípio constitucional da
razoabilidade.

Deixamos, no entanto, de reproduzir os desdobramentos desses
argumentos, que se encontram no parecer desta Comissão sobre o
Projeto de Lei nº 491/2007, visando à economia de tempo e de outros
recursos decorrentes da produção e da publicação deste parecer.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 1.804/2007.
Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Delvito

Alves - Hely Tarqüínio - Neider Moreira - Sargento Rodrigues -



879

Gilberto Abramo.
PARECER PARA 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.806/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 128/2007, o Governador do Estado
enviou a esta Casa o projeto de lei em epígrafe, que visa autorizar o
Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais -
DER-MG - a doar ao Estado o imóvel que especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 15/11/2007 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
Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.806/2007 trata de conferir autorização

legislativa para que o Departamento de Estradas de Rodagem do
Estado de Minas Gerais - DER-MG - possa doar ao Estado imóvel de
sua propriedade, com área total de 5.040,00m², localizado no lugar
denominado Avenida Parque, no Município de Conselheiro Lafaiete,
registrado sob o nº 26.261, a fls. 67 do Livro 3-Q, no Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Conselheiro Lafaiete.

A alienação de patrimônio público deve observar o art. 18 da
Constituição mineira, que exige autorização legislativa para a
efetivação da transferência de domínio. No âmbito infraconstitucional,
a Lei Federal nº 8.666, de 1993, que regulamenta o art. 37, XXI, da
Constituição Federal e institui normas para licitações e contratos da
administração pública, no inciso I de seu art. 17, impõe, além da
referida autorização, a existência de interesse público devidamente
justificado.

De acordo com o parágrafo único do art. 1º do projeto, a área a ser
doada destina-se a construção de prédio do Fórum daquela Comarca;
portanto, está em consonância com o interesse da comunidade local.

Também na defesa do interesse coletivo, o art. 2º da proposição
determina que o imóvel 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.
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Atendendo o projeto em análise aos preceitos legais que o
disciplinam, não encontramos óbice à sua tramitação nesta Casa.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nº 1.806/2007.
Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Delvito

Alves - Neider Moreira - Hely Tarqüínio - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.806/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe
visa autorizar o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de
Minas Gerais - DER-MG - a doar ao Estado 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 esta Comissão 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 1.806/2007 autoriza o DER-MG a doar ao Estado

um imóvel constituído de área com 5.040,00m², localizado no lugar
denominado Avenida Parque, no Município de Conselheiro Lafaiete.

De acordo com o parágrafo único do art. 1º da proposição, o imóvel
será utilizado para a construção de prédio que abrigará o fórum
daquela Comarca, com significativos benefícios à população local.
Ainda com o objetivo de defender o interesse coletivo, o art. 2º da
proposição determina a reversão do bem ao patrimônio do doador se
não lhe tiver sido dada a destinação prevista no prazo de cinco 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,



881

que estabelece a necessidade da referida autorização para a
movimentação dos valores pertencentes ao ativo permanente do
Tesouro.

Assim sendo, 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

1.806/2007 no 1º turno.
Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2007.
Zé Maia, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Elisa Costa -

Antônio Júlio - Agostinho Patrús Filho - Jayro Lessa.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.811/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o 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.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 15/11/2007, o projeto de lei
foi distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de Defesa do
Consumidor e do Contribuinte e de Saúde.

Cabe-nos, preliminarmente, emitir parecer sobre sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, consoante o disposto no art. 188, c/c
o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
Cumpre, inicialmente, destacar que a Comissão de Constituição e

Justiça, em 18/9/2007, ao analisar o Projeto de Lei no 1.327/2007, de
teor idêntico ao da proposta em tela, concluiu por sua
inconstitucionalidade, pelas razões que reproduziremos a seguir:

“A proposta em epígrafe normatiza a exposição à venda, a
comercialização e a entrega ao consumo do álcool etílico hidratado
em qualquer graduação e do álcool etílico anidro.

Para tanto, o seu art. 2º estabelece que as referidas substâncias
somente podem ser expostas à venda, comercializadas e entregues
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ao consumo nas seguintes condições:
a) o álcool etílico com graduação acima de 54ºGL (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;

b) os produtos formulados à base de álcool etílico hidratado,
comercializados com graduações abaixo ou igual a 54ºGL (cinqüenta
e quatro graus Gay Lussac) à temperatura de 20ºC (vinte graus
Celsius) conterão desnaturante;

c) 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;

d) 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 50ml (cinqüenta mililitros).

De acordo com o § 1º do referido art. 2º, a viscosidade dinâmica do
álcool etílico de que trata a letra ‘a’ em formulação superior ou igual a
68% p/p (sessenta e oito por cento, peso por peso) e temperatura de
25ºC (vinte e cinco graus Celsius) será maior ou igual a 8.000cP (oito
mil centipoise) e maior que 4.000cP (quatro mil centipoise) para
formulações inferiores a 68% p/p (sessenta e oito por cento, peso por
peso).

Já o § 2º traz o conceito de álcool desnaturado, ou seja, aquele
adicionado de uma ou mais substâncias estranhas, de sabor ou odor
repugnantes, que impeçam sua utilização em bebidas, alimentos e
produtos farmacêuticos e que seja desprovido de efeito toxicológico
que possa causar agravo à saúde.

O § 3º do mesmo dispositivo ressalva da aplicação da lei as bebidas
alcoólicas, o álcool combustível e os produtos para uso em
estabelecimentos de assistência à saúde, humana ou animal, em
concentração superior a 68% p/p (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.

O art. 3º veda a utilização em publicidade, rotulagem e embalagem
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dos produtos de que trata a proposta em exame de designações,
nomes geográficos, símbolos, figuras, desenhos ou quaisquer outras
indicações que possam permitir seu uso indevido ou ser atrativos às
crianças.

Finalmente, o art. 4º dispõe que a inobservância das normas
estabelecidas na proposta configura infração sanitária, sujeitando o
infrator às sanções administrativas cabíveis. A regra impropriamente
não especifica os tipos de sanção, o que afronta o princípio da
legalidade.

Para além do vício contido no dispositivo acima mencionado, o
projeto, por razões de ordem formal, não pode prosperar: a matéria
situa-se no âmbito da competência da União.

Consoante o art. 24 da Constituição da República, compete à União,
aos Estados e ao Distrito Federal, entre outros assuntos, legislar
concorrentemente sobre consumo, proteção do meio ambiente,
responsabilidade por dano ao meio ambiente e ao consumidor,
proteção e defesa da saúde. No âmbito da competência concorrente,
a União fixa as normas gerais, as quais serão suplementadas pelo
Estado, que, portanto, estabelecerá as normas específicas. Todavia,
conjugando a leitura do citado dispositivo constitucional com o
conteúdo que emana do princípio da predominância dos interesses, o
qual norteia todo o sistema constitucional de repartição de
competências, tal suplementação também pode ficar a cargo da
própria União, quando se perceba que a matéria objeto de
normatização, pela sua relevância e impacto sociais, está mais
diretamente associada ao interesse nacional. Esse, sem dúvida, é o
caso do conteúdo que consta no projeto em epígrafe, haja vista que
os problemas nele tratados não se reproduzem de maneira diversa ao
longo do território nacional. Os riscos oferecidos na comercialização
do álcool cobrem todos os cantos do País.

Ademais, na esfera da União, uma vez editada a legislação federal
específica, a matéria ainda deve ser regulamentada pela Agência
Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa -, sobretudo em face do seu
caráter eminentemente técnico.

Não é por outra razão que o autor da proposta, ao defender as
idéias nela contidas, faz afirmativas que acabam por reconhecer a
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ausência da competência estadual. Em termos literais, o autor
considera ‘indispensável a regulação da matéria pela via legislativa a
fim de evitar questionamentos sobre o mérito de atos regulatórios
emanados da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa -
sobre o tema’. Em seguida, aduz que, ‘embora seja inconteste o poder
regulatório da Anvisa, como demonstram os arts. 7º, IV, e 8º, da Lei nº
9.782, de 26/1/99, o assunto tem-se prestado a interpretações e
avaliações equivocadas em procedimentos judiciais, obstando a
aplicação efetiva da norma, consubstanciada em resolução da
Agência, precedida de amplos estudos e debates com os segmentos
envolvidos’.

O art. 7º da referida lei federal diz que compete à Anvisa, entre
outras coisas, estabelecer normas e padrões sobre limites de
contaminantes, resíduos tóxicos, desinfetantes, metais pesados e
outros que envolvam risco à saúde. O § 1º ainda dispõe que a Anvisa
poderá delegar aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios a
execução de algumas atribuições que lhe são próprias, entre as quais
se insere a competência logo acima enunciada.

Nessa toada, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa –
editou a Resolução nº 46, de 20 de fevereiro de 2002, a qual somente
permite a comercialização diretamente ao consumidor do álcool na
forma de gel. A resolução regulamenta “a industrialização, a
exposição à venda ou a entrega ao consumo, em todas as suas fases,
do álcool etílico hidratado em todas as graduações e do álcool etílico
anidro”, relativamente à sua comercialização no atacado e no varejo,
bem como disciplina, de forma adequada e rigorosa, os dizeres que
devem constar no rótulo do produto. Determina, ainda, que o álcool
etílico comercializado, no atacado e no varejo, com graduação acima
de 54ºGL (cinqüenta e quatro graus Gay Lussac) somente será
fornecido em embalagens de até 500g, em solução coloidal na forma
de gel desnaturado. A resolução proíbe, também, que, na embalagem,
no rótulo e na propaganda de álcool etílico, sejam utilizados símbolos,
figuras ou qualquer espécie de indicação que induza sua utilização
indevida ou atraia crianças.

Como se vê, a matéria constante no projeto em epígrafe não apenas
situa-se no âmbito de competência da União, mas também já foi
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devidamente normatizada. Caso o Estado aprove norma com esse
teor, estará usurpando competência legislativa federal, o que ofende o
princípio da autonomia política das unidades da Federação, inserto
especialmente no “caput” do art. 18 da Constituição da República.

Por outro lado, também não é válido o argumento de que o projeto
viria resolver problemas com a não aplicação da legislação federal. A
lei serve para criar direito e não para corrigir ofensa a direito. Se as
normas não estão sendo cumpridas, deve haver a interveniência do
Poder Judiciário, conforme estatuído no inciso XXXV do art. 5º da
Constituição da República. O Legislativo não pode assumir a função
do Judiciário, situação esta que desrespeita o princípio constitucional
da independência e harmonia dos Poderes, estabelecido no art. 2º da
mesma Constituição.

É sempre importante frisar que a usurpação de competência, seja de
que natureza for, pode causar desequilíbrio entre os Poderes da
Federação, bem como pôr em risco a própria eficácia e eficiência das
ações estatais, já que promove o dispêndio desnecessário das
energias públicas e dificulta, para o cidadão, o conhecimento do
sistema normativo.”.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 1.811/2007.
Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Delvito

Alves - Sargento Rodrigues - Neider Moreira - Hely Tarqüínio -
Sebastião Costa.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.812/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, a proposição em
epígrafe tem por objetivo a instituição, na microrregião de Ubá, do
Pólo de Desenvolvimento do Setor da Indústria e do Comércio de
Móveis.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 15/11/2007, a proposição foi
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Turismo,
Indústria, Comércio e Cooperativismo e de Fiscalização Financeira e
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Orçamentária para receber parecer, nos termos do art. 188,
combinado com o art. 102, do Regimento Interno.

Cumpre a esta Comissão examinar a juridicidade, a
constitucionalidade e a legalidade da matéria.

Fundamentação
Cumpre, inicialmente, destacar que a Comissão de Constituição e

Justiça, em 19/6/2007, ao analisar o Projeto de Lei no 537/2007, de
teor idêntico ao da proposta em tela, concluiu por sua
inconstitucionalidade, pelas razões que reproduziremos a seguir:

“O projeto de lei em exame tem por finalidade a criação de um pólo
de desenvolvimento do setor da indústria e do comércio de móveis na
microrregião de Ubá. A proposição almeja, com as medidas que
prevê, direcionar o crescimento socioeconômico dessa região. O
principal instrumento proposto para tanto é a concessão de incentivos
e benefícios fiscais.

A proposição delimita territorialmente a região a ser beneficiada,
bem como os setores produtivos afetados pelas ações propostas.
Receberiam incentivos e benefícios fiscais as empresas industriais e
comerciais instaladas nos Municípios integrantes do referido pólo de
desenvolvimento as quais venham a expandir suas atividades e as
que neles venham a instalar-se.

Integram o mencionado pólo de desenvolvimento 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.

Não obstante sua louvável intenção, a proposta contraria
dispositivos constitucionais.

Por se tratar de matéria relacionada com planejamento estadual, a
proposição afronta os arts. 153 e 154 da Constituição mineira, que
estabelecem a iniciativa privativa do Governador do Estado para
inaugurar o processo legislativo nesse caso. Com efeito, diretrizes,
objetivos e metas da administração pública devem estar previstos no
Plano Plurianual de Ação Governamental, em consonância com o
Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado.

Por outro lado, o art. 4° do projeto prevê a conces são de benefícios
fiscais por meio da redução da alíquota de ICMS incidente sobre as
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operações realizadas e prazo de carência de dois anos para o início
do pagamento desse tributo.

Observe-se que a Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF -, no
tocante a renúncia de receita, impõe rigorosos limites a serem
observados pelo legislador.

Dispõe o art. 14 da LRF:
“Art. 14 - A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de

natureza tributária da qual decorra renúncia de receita deverá estar
acompanhada de estimativa do impacto orçamentário-financeiro no
exercício em que deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes,
atender ao disposto na lei de diretrizes orçamentárias e a pelo menos
uma das seguintes condições:

I - demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada
na estimativa de receita da lei orçamentária, na forma do art. 12, e de
que não afetará as metas de resultados fiscais previstas no anexo
próprio da lei de diretrizes orçamentárias;

II - estar acompanhada de medidas de compensação, no período
mencionado no “caput”, por meio do aumento de receita, proveniente
da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração
ou criação de tributo ou contribuição.

§ 1º - A renúncia compreende anistia, remissão, subsídio, crédito
presumido, concessão de isenção em caráter não geral, alteração de
alíquota ou modificação de base de cálculo que implique redução
discriminada de tributos ou contribuições, e outros benefícios que
correspondam a tratamento diferenciado.

§ 2º - Se o ato de concessão ou ampliação do incentivo ou benefício
de que trata o “caput” deste artigo decorrer da condição contida no
inciso II, o benefício só entrará em vigor quando implementadas as
medidas referidas no mencionado inciso.

§ 3º - O disposto neste artigo não se aplica:
I - às alterações das alíquotas dos impostos previstos nos incisos I,

II, IV e V do art. 153 da Constituição, na forma do seu § 1º;
II - ao cancelamento de débito cujo montante seja inferior ao dos

respectivos custos de cobrança”.
Assim, verifica-se que a medida proposta contraria claramente o

disposto na LRF. Deve-se considerar que o art. 6º do projeto pretende
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contornar a proibição imposta pela LRF; entretanto, não é possível
haver uma transferência de responsabilidade para o Poder Executivo
quanto ao cumprimento da LRF na concessão dos benefícios fiscais.
De acordo com o art. 14 deste diploma normativo, é no momento da
concessão do benefício - a edição da lei -, e não depois, que suas
condições devem ser atendidas. Vê-se, portanto, que é quando da
apreciação do projeto instituidor do benefício fiscal que os requisitos
de exeqüibilidade devem ser comprovados.

Observamos, também, que o art. 155, § 2°, incisos V I e XII, da
Constituição da República condiciona à prévia manifestação do
Conselho Nacional de Política Fazendária - Confaz - a concessão de
incentivo de natureza tributária relacionado com ICMS. Nesse sentido,
vale transcrever a posição do Supremo Tribunal Federal manifestada
por ocasião da Adin 2458-MC/AL:

“Ação Direta de Inconstitucionalidade. Medida Cautelar. Lei nº 6.004,
de 14 de abril de 1998, do Estado de Alagoas. Concessão de
Benefícios Fiscais relativos ao ICMS para o setor sucro-alcooleiro.
Alegada violação ao art. 155, § 2º, XII, “g”, da Constituição Federal.
Ato normativo que, instituindo benefícios de ICMS sem a prévia e
necessária edição de convênio entre os Estados e o Distrito Federal,
como expressamente revelado pelo Conselho Nacional de Política
Fazendária - Confaz, contraria o disposto no mencionado dispositivo
constitucional. Medida cautelar deferida, com efeito “ex tunc” ”.

Ademais, o art. 5º do projeto autoriza os Municípios situados na
microrregião de Ubá a conceder benefícios fiscais às empresas que
implantarem projetos industriais em seus territórios. Vê-se que a
norma, além de inócua, uma vez que os Municípios já tem essa
prerrogativa, afronta claramente o princípio federativo. Afinal, tal como
os Estados e a União, os Municípios são entes federados autônomos,
dotados de capacidades financeira e tributária. Assim, a um ente
federado é vedado invadir a autonomia de outro, inclusive o que se
refere à sua capacidade de instituir e cobrar seus tributos.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela antijuridicidade, pela

inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de Lei n°
1.812/2007.
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Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Delvito

Alves - Hely Tarqüínio - Neider Moreira - Sargento Rodrigues -
Sebastião Costa.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.817/ 2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Sebastião Costa, o projeto de lei em
epígrafe tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao
Município de Manhuaçu o imóvel que especifica.

Publicada no ”Diário do Legislativo” de 15/11/2007, vem a matéria a
esta Comissão para ser examinada preliminarmente quanto aos
aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme estabelece o art.
102, III, “a”, c/c o art. 188, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.817/2007 tem por escopo obter autorização

legislativa para que o Poder Executivo possa doar ao Município
Manhuaçu um imóvel constituído de área com 471m², correspondente
aos lotes nºs 5 e 11 do Quarteirão F, situado nesse Município,
registrado sob o nº 3.794, a fls. 162 do Livro nº 4, no Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Manhuaçu.

Na ordem constitucional, o art. 18 da Constituição mineira exige a
autorização legislativa para a alienação de bens imóveis públicos. No
plano infraconstitucional, o art. 17 da Lei Federal nº 8.666, de 1993,
que regulamenta o art. 37, XXI, da Constituição Federal e institui
normas para licitações e contratos da administração pública, reforça
tal exigência, subordinando o contrato ao atendimento do interesse
público, que se traduz, neste caso, no compromisso do Executivo local
em construir no imóvel um posto de saúde.

Mesmo sendo o imóvel transferido a outro ente da Federação, o
respectivo contrato deve ser revestido de garantia. Esta foi
formalizada no art. 2º do projeto, que estabelece o retorno do bem ao
patrimônio da entidade doadora se, no termo avençado, não lhes for
dada a destinação prevista.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,
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constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 1.817/2007.
Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Sargento

Rodrigues - Gilberto Abramo - Delvito Alves - Neider Moreira -
Sebastião Costa.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.830/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

A proposição em análise, do Deputado Leonardo Moreira, “dispõe
sobre as obrigações dos bancos de dados e cadastros relativos a
consumidores e dos serviços de proteção ao crédito e congêneres”.

Publicado no “Diário do Legislativo”, em 22/11/2007, foi o projeto
distribuído a esta Comissão, para receber parecer quanto aos
aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos
do art. 188, c/c o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
Cumpre, inicialmente, destacar que a Comissão de Constituição e

Justiça, em 22/5/2007, ao analisar o Projeto de Lei no 428/2007, de
teor idêntico ao da proposta em tela, concluiu por sua
inconstitucionalidade, pelas razões que reproduziremos a seguir:

“O projeto de lei em análise pretende compelir os responsáveis
pelos bancos de dados e cadastros de consumidores bem como pelos
serviços de proteção ao crédito e congêneres a comunicar ao
consumidor, imediatamente e por escrito, a 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.

Ao justificar a apresentação do projeto, seu autor lembra a natureza
jurídica dos mencionados bancos de dados, que têm caráter público,
bem como a dificuldade dos consumidores em regularizar sua
situação junto aos administradores desses cadastros.

Enfatiza, por último, a impertinência da restrição às pessoas que
respondem ações judiciais de cobrança, busca e apreensão, depósito,
concordata, entre outras, cujos nomes são inseridos nesses
cadastros, por autorização da egrégia Corregedoria-Geral de Justiça
do Estado de Minas Gerais, que repassa as informações constantes
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nos seus bancos de dados, por via eletrônica, dando conta do
ajuizamento das ações desta natureza nos foros judiciais.

É importante lembrar que o Código de Proteção e Defesa do
Consumidor dispõe, em seu art. 43 e seguintes, acerca das atividades
desenvolvidas pelos bancos de dados e cadastros de consumidores, a
que se refere a proposta em análise. A disposição constante no § 2º
do dispositivo referido assegura que ‘a abertura de cadastro, ficha,
registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por
escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele’.

No que tange à manutenção indevida do nome do consumidor nos
mencionados cadastros, vale dizer que o art. 73 da norma
consumerista tipifica como crime a conduta daquele que ‘deixar de
corrigir imediatamente informação sobre consumidor constante em
cadastro, banco de dados, fichas ou registros que sabe ou deveria
saber ser inexata’.

Observa-se, pois, que a matéria já se encontra disciplinada em
norma federal, não existindo razões para que o mesmo comando
venha a ser repetido em lei estadual, conforme pretendido pelo autor
do projeto. A proposta, portanto, não inova o mundo jurídico,
deixando, pois, de atender a um dos pressupostos básicos da lei, que
consiste, exatamente, na sua característica inovadora.

Lembramos, por último, que as atividades do Programa Estadual de
Defesa do Consumidor, em Minas Gerais, são desempenhadas pela
Procuradoria-Geral de Justiça, à qual compete fiscalizar a atividade
dos bancos de dados, que são objeto do projeto. Detectada qualquer
irregularidade em relação ao cadastramento indevido do nome de
consumidores, o Procon-MG, por certo, adotará as medidas
necessárias, aplicando, se for o caso, as sanções previstas no art. 56
do Código de Proteção e Defesa do Consumidor.

Em que pese ao relevante interesse do parlamentar em disciplinar a
matéria por meio de lei, não vislumbramos a possibilidade de
tramitação da proposta nesta Casa”.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 1.830/2007.
Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2007.
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Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Sargento
Rodrigues - Gilberto Abramo - Sebastião Costa - Delvito Alves -
Neider Moreira.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.831/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

A proposição em análise, do Deputado Leonardo Moreira, “dispõe
sobre a obrigatoriedade de emplacamento no Estado de automóveis
das empresas de locação que operam no Estado”.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 22/11/2007, foi o projeto
distribuído a esta Comissão, para receber parecer sobre sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do disposto
no art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
Cumpre, inicialmente, destacar que a Comissão de Constituição e

Justiça, em 29/5/2007, ao analisar o Projeto de Lei no 499/2007, de
teor idêntico ao da proposta em tela, concluiu por sua
inconstitucionalidade, pelas razões que reproduziremos a seguir.

“A proposta em tela pretende compelir as empresas de locação de
automóveis que realizam negócios no território de Minas Gerais a
emplacar os veículos de sua propriedade no Estado.

Segundo o autor do projeto, os licenciamentos dos automóveis
pertencentes às empresas locadoras têm sido efetivados em outros
Estados da Federação, o que resulta em grave prejuízo para a
economia mineira e, notadamente, para os Municípios que recebem
parte da arrecadação do Imposto sobre a Propriedade de Veículos
Automortores – IPVA.

Em que pese à relevância da proposta, deparamos com óbices de
natureza constitucional e legal que inviabilizam a tramitação do projeto
nesta Casa. Com efeito, a Constituição da República dispõe, em seu
art. 22, XI, acerca da competência privativa da União para legislar
sobre trânsito e transporte, remanescendo às demais unidades
federadas, apenas e exclusivamente, a edição de normas que dizem
respeito à educação para a segurança no trânsito (art. 23, XII).

Assim, foi editada a Lei nº 9.503, de 23/9/97, que instituiu o Código
de Trânsito Brasileiro - CTB -, cujo art. 120 assim prescreve:
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‘Art. 120 - Todo veículo automotor, elétrico, articulado, reboque ou
semi-reboque, deve ser registrado perante o órgão executivo de
trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no Município de domicílio ou
residência de seu proprietário, na forma da lei’. Para Plácido e Silva, a
expressão ‘domicílio’, na linguagem jurídica, é empregada para indicar
o centro ou a sede de atividades de uma pessoa, o lugar em que
mantém seu estabelecimento ou fixa sua residência com ânimo
definitivo (‘Vocabulário Jurídico’. Forense, Rio de Janeiro, 1993),

É bem verdade que muitas empresas, de maneira fraudulenta, tem-
se estabelecido, de forma fictícia, em outras unidades da Federação,
para se aproveitarem das baixas alíquotas ou, mesmo, dos benefícios
fiscais que são conferidos em relação ao imposto incidente sobre a
propriedade de veículo automotor.

Trata-se, entretanto, de uma fraude, que, recentemente, motivou
diversas incursões do Departamento de Polícia Federal para
desbaratar verdadeiras quadrilhas que se articulam em favor de
empresas desse ramo, em prejuízo para o Erário estadual.

Não vislumbramos, pois, a perspectiva de aprovação do projeto nos
termos em que foi proposto”.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 1.831/2007.
Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Delvito

Alves - Neider Moreira - Sebastião Costa.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.832/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o 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”.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 22/11/2007, a proposição foi
distribuída preliminarmente a esta Comissão para receber parecer
quanto aos aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade,
conforme dispõe o art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do
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Regimento Interno.
Fundamentação

Cumpre, inicialmente, destacar que a Comissão de Constituição e
Justiça, em 19 de setembro deste ano, ao analisar o Projeto de Lei no

1.317/2007, de teor idêntico ao da proposta em tela, concluiu por sua
inconstitucionalidade, pelas razões que reproduziremos a seguir.

“O projeto de lei em exame objetiva instituir a obrigatoriedade de as
montadoras gravarem o número do chassi em veículos automotores
fabricados ou montados no Estado voltados para a comercialização no
mercado interno.

Segundo a proposição, a numeração será gravada pela fábrica ou
montadora antes de o veículo ser comercializado, em todos os vidros
dos automóveis, no capô, nas rodas, nas portas, nas colunas, no
monobloco, em outros três locais do chassi, partes e componentes
desmontáveis.

O projeto estabelece, ainda, que todos os veículos automotores que
saírem da fábrica para fins de comercialização no mercado interno
serão relacionados em nota fiscal que conterá, obrigatoriamente, o
número do chassi de cada unidade a ser comercializada, sendo que
uma via dessa nota fiscal deverá ser remetida ao Departamento
Nacional de Trânsito - Denatran -, para registro no cadastro nacional
de veículos automotores, e outra ao Departamento de Trânsito de
Minas Gerais - Detran-MG.

Quanto aos veículos automotores produzidos fora do País e
importados para comercialização no mercado interno, o Poder
Executivo estabelecerá regras específicas para seu registro no
mencionado cadastro nacional.

Conquanto seja louvável o objetivo que anima a proposição, qual
seja a instituição de medidas tendentes a dificultar ou, mesmo,
impossibilitar o furto e o roubo de veículos, é preciso dizer que o
projeto esbarra em óbices jurídico-constitucionais de natureza
incontornável. Com efeito, segundo a sistemática constitucional de
repartição de competências legislativas, chave de nosso sistema
federativo, a matéria relativa a trânsito e transporte é de competência
privativa da União. Tal matéria é disciplinada na Lei nº 9.503, de
23/9/97, que institui o Código de Trânsito Brasileiro - CTB -, cujo
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âmbito de incidência normativa alcança todo o território nacional. As
disposições jurídicas desse diploma legal são densificadas nas
resoluções do Conselho Nacional de Trânsito - Contran -, conforme
preceitua o art. 12 do CTB.

O CTB institui, em seu art. 5º, o chamado Sistema Nacional de
Trânsito, que é o conjunto de órgãos e entidades da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios que têm por 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 deve, pois, funcionar de modo integrado, razão pela
qual se faz necessária a uniformização de procedimentos técnicos
adotados por todos os Estados da Federação.

É oportuna a transcrição do disposto no art. 114 do CTB:
‘Art. 114 - O veículo será identificado obrigatoriamente por

caracteres gravados no chassi ou no monobloco, reproduzidos em
outras partes, conforme dispuser o CONTRAN.

§ 1º - A gravação será realizada pelo fabricante ou montador, de
modo a identificar o veículo, seu fabricante e as suas características,
além do ano de fabricação, que não poderá ser alterado.

§ 2º - As regravações, quando necessárias, dependerão de prévia
autorização executiva de trânsito e somente serão processadas por
estabelecimento por ela credenciado, mediante a comprovação de
propriedade de veículo, mantida a mesma identificação anterior,
inclusive o ano de fabricação.

§ 3º - Nenhum proprietário poderá, sem prévia permissão da
autoridade executiva de trânsito, fazer, ou ordenar que se faça,
modificações da identificação de seu veículo’.

Confira-se, ainda, o disposto no art. 125 do CTB:
‘Art. 125 - As informações sobre o chassi, o monobloco, os

agregados e as características originais do veículo deverão ser
prestadas ao RENAVAM:

I - pelo fabricante ou montadora, antes da comercialização, no caso
de veículo nacional;
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II - pelo órgão alfandegário, no caso de veículo importado por
pessoa física;

III - pelo importador, no caso de veículo importado por pessoa
jurídica.

Parágrafo único - As informações recebidas pelo RENAVAM serão
repassadas ao órgão executivo de trânsito responsável pelo registro,
devendo este comunicar ao RENAVAM, tão logo seja o veículo
registrado’.

Diante das considerações aduzidas, impõe-se concluir que a matéria
tratada no projeto em exame adentra esfera de competência
normativa da União, a qual, no uso dessa competência, já fez editar
tanto as normas legais quanto as regulamentares atinentes ao
assunto”.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 1.832/2007.
Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Delvito

Alves - Sebastião Costa - Neider Moreira.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.833/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, a proposição em
epígrafe “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”.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 22/11/2007, foi o projeto
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de Defesa do
Consumidor e do Contribuinte e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária.

Cabe a esta Comissão, nos termos do art. 188, combinado com o
art. 102, III, “a”, do Regimento Interno, analisar a matéria quanto aos
seus aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação
Cumpre, inicialmente, destacar que a Comissão de Constituição e

Justiça, em 1º/6/2007, ao analisar o Projeto de Lei no 498/2007, de



897

teor idêntico ao da proposta em tela, concluiu por sua
inconstitucionalidade, pelas razões que reproduziremos a seguir.

“A instituição da assinatura básica pelas empresas prestadoras dos
serviços de telefonia fixa tem gerado controvérsias de toda ordem,
existindo um número significativo de ações, nas mais diversas
instâncias do Poder Judiciário, em que os consumidores postulam o
reconhecimento do caráter abusivo dessa cobrança.

A proposta em análise pretende colocar fim a essa polêmica,
proibindo, no âmbito do Estado, a cobrança, pelas concessionárias do
serviço, de quaisquer valores a título de assinatura básica, passando
as empresas a ser remuneradas pelo consumo medido, que
corresponde, exatamente, aos serviços que prestam.

Conforme consta na fundamentação do projeto, o sistema é
remunerado pelo regime de tarifas, não havendo razão que possa
justificar a imposição aos usuários da telefonia de uma cobrança que
não tenha como contrapartida a efetiva prestação do serviço.

O Projeto de Lei nº 1.961/2004, cujo conteúdo é idêntico ao do
projeto em análise, tramitou nesta Casa, na legislatura passada.
Entretanto, em razão de perda de prazo regimental, esta Comissão de
Constituição e Justiça não emitiu parecer sobre a matéria. Todavia,
em que pese à importância do projeto, deparamos com óbices de
natureza constitucional, conforme veremos adiante.

Os serviços de telecomunicação, entre os quais se insere a telefonia
fixa, são de competência privativa da União e podem ser explorados
por meio de autorização, concessão ou permissão, segundo dispõe o
art. 21, XI, da Constituição da República. A competência para legislar
sobre telecomunicações é privativa da União, conforme determina o
art. 22, IV, da Carta Maior.

O art. 175 do diploma constitucional determina, para a hipótese da
prestação de serviços sob o regime de concessão, conforme ocorre
no caso em tela, que a lei disponha sobre o regime das empresas
prestadoras dos serviços, o caráter especial dos contratos e da
prorrogação, as condições de caducidade, fiscalização e rescisão da
concessão, como também sobre os direitos dos usuários, a política
tarifária e a obrigatoriedade da manutenção de serviço adequado. A
norma a que se refere o texto constitucional é lei federal, já que a
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prestação do serviço de telefonia é atribuída à União.
É importante observar que o Estado de Santa Catarina editou a Lei

nº 11.908, de 2001, que, tal como o projeto de lei em tela, trata da
assinatura básica ou taxa mínima pela disponibilidade do serviço de
telefonia. O Governador desse Estado ajuizou, no Supremo Tribunal
Federal - STF -, a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.615-1,
contestando a constitucionalidade da lei, por afronta ao art. 21, XI, e
ao art. 22, IV, da Constituição da República. O STF, em decisão
proferida em 22/5/2002, deferiu medida liminar para suspender a
eficácia da referida lei. A Corte Constitucional entendeu que a lei
estadual ‘detalha forma e condições de cobrança em matéria de
telecomunicações’, tendo invadido a competência privativa da União
para legislar sobre o assunto. O julgamento do mérito da ação ainda
não foi concluído, mas, em 3/3/2005, foram proferidos votos pela
procedência integral da ação. Votaram assim o Ministro Eros Grau,
que relata a matéria, e os Ministros Cezar Peluso, Gilmar Mendes e
Carlos Velloso. O julgamento ainda não foi concluído em razão da
falta do voto do Ministro Carlos Britto, que solicitou vista dos autos.

É importante observar que o STF, na ADI nº 3.533-9, julgou
inconstitucional a Lei Distrital nº 3.596, de 2005, que impunha às
empresas de telefonia fixa a obrigação de instalar contadores de pulso
em cada ponto de consumo do referido serviço. A Corte Constitucional
entendeu que a lei distrital, ao criar obrigação não prevista nos
contratos de concessão de serviço público de telefonia, tratou de
matéria de competência da União. O STF não acatou a tese de que a
matéria encontra-se inserida no Direito do Consumidor.

Sobre o assunto, aduziu a Ministra Cármem Lúcia, em seu voto no
julgamento da ADI nº 3.533-9:

‘Reitero que a competência para atuar quanto aos direitos do
usuário decorrentes ou havidos em virtude da prestação dos serviços
públicos devem ser cuidados pelo ente titular de cada um deles no
que concerne à matéria objeto do contrato de concessão, em cujas
cláusulas são definidas as obrigações das partes. De se notar que a
fiscalização do cumprimento do contrato, aí incluída aquela para o fim
de garantir direitos constitucionais, como os dos usuários-
consumidores do serviço, não é faculdade, mas dever do ente
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administrativo competente. A legislação distrital macula-se, portanto,
pelo vício decorrente da intromissão em competência que lhe é alheia
e, portanto, vedada, quando elabora normas sobre tema que não lhe é
entregue constitucionalmente para ser cuidado.

A Constituição outorga a cada um dos entes a titularidade de
serviços públicos que, ao serem prestados, têm de submeter-se ao
regramento, à fiscalização e à direção do poder concedente. No caso
da telefonia, como afirmado pelo nobre Ministro relator, o ente
concedente é a União.

Os serviços de telefonia são tidos como federais por opção do
constituinte nacional. As relações havidas por sua prestação ou dela
decorrentes e pelo seu uso pelo administrado submetem-se à
legislação nacional e federal, certamente. A repartição de
competências constituicionais quanto aos serviços respeita, também,
ao princípio da autonomia das entidades federadas, uma das quais,
nos termos do art. 18 da Constituição da República, é a União. Nem
poderia essa pessoa política cuidar das relações de consumo dos
serviços públicos havidos em cada uma das entidades estaduais e
distritais, nem poderia dar-se o inverso.

Ao cuidar da telefonia, a União estabelece as formas de atuação dos
seus concessionários (Leis nºs 8.987/95 e 9.472/97) e, nos contratos,
nos termos do art. 175, parágrafo único, as condições de fiscalização
do quanto lhe é exigido.

A Lei Distrital em questão, ao definir as normas de obrigações a
serem levadas a efeito pelas concessionárias federais, intervém no
contrato firmado entre a União e as suas concessionárias e define
novas tarefas para essas, que têm como contratante outro que é o
ente federal.

Não posso concluir, portanto, ser constitucionalmente possível que
um ente não participante da concessão possa impor - por definição
legal genérica - a uma das partes do contrato de concessão, de que é
parte outra pessoa política, obrigações, ainda ao argumento de que
tanto se daria para o bem do consumidor. Até porque, se tanto fosse
possível, a concessão não teria tratamento igual para todos os
usuários (que ficariam a depender de outros entes que não o titular do
serviço) e, ainda, a concessão não se completaria entre as pessoas
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que comparecem, formalmente, ao contrato’.
Finalmente, o STF também concluiu o julgamento da ADI nº 3.322-1,

que contestava a constitucionalidade da Lei nº 3.426, de 2004, do
Distrito Federal, que trata da obrigatoriedade da discriminação de
informações na fatura de cobrança do serviço de telefonia. O STF
concluiu que a matéria se insere no rol das competências legislativas
privativas da União, já que está regulando serviço de
telecomunicação. Por entender que a lei distrital ofende os arts. 21, XI,
22, IV, e 175, parágrafo único, I, II e III, da Constituição da República,
o STF julgou procedente a ADI, declarando a inconstitucionalidade da
referida lei”.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 1.833/2007.
Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Gilberto

Abramo - Delvito Alves - Sebastião Costa - Sargento Rodrigues -
Neider Moreira.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.835/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

A proposição em análise, de autoria do Deputado Leonardo Moreira,
proíbe a redução do fornecimento de energia elétrica de consumidores
rurais do Estado e dá outras providências.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 22/11/2007, foi o projeto
distribuído a esta Comissão, nos termos do disposto no art. 188,
combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno, para receber
parecer quanto aos aspectos de sua juridicidade, constitucionalidade e
legalidade.

Fundamentação
Cumpre, inicialmente, destacar que a Comissão de Constituição e

Justiça, em 18/9/2007, ao analisar o Projeto de Lei no 432/2007, de
teor idêntico ao da proposta em tela, concluiu por sua
inconstitucionalidade, pelas razões que reproduziremos a seguir:

“O projeto em exame pretende vedar a redução do fornecimento de
energia elétrica para unidade consumidora localizada em área rural do



901

Estado de Minas Gerais. Ao mesmo tempo, a proposta imputa à
Agência Nacional de Energia Elétrica - Aneel - e às empresas do setor
a responsabilidade pelos prejuízos que a interrupção na prestação do
serviço causar aos consumidores.

Não vislumbramos a perspectiva de tramitação do projeto nesta
Casa, em face dos argumentos a seguir expendidos.

Preliminarmente, deve ser enfatizada a perda do objeto a ser
regulamentado, ante a inexistência de comando legal que possibilite a
redução do fornecimento de energia elétrica para os consumidores.

A proposta tinha algum sentido quando o País atravessou a crise de
energia elétrica, que se tornou conhecida como “crise do apagão”,
oportunidade em que foram editadas diversas medidas provisórias
com o objetivo de adotar normas para reduzir o consumo de energia
elétrica em todo o País.

No que concerne à agência reguladora, a Aneel, é ela vinculada ao
Ministério das Minas e Energia e foi instituída por meio da Lei nº
9.427, de 26/12/96, que disciplina o regime de concessão de serviços
públicos de fornecimento de energia elétrica e dá outras providências.

Por imperativo constitucional, os serviços de distribuição de energia
elétrica em todo o País são privativos da União, à qual cabe explorá-
los diretamente ou por meio de contratos de concessão, conforme
ocorre atualmente.

Insere-se na órbita de competência do titular desses serviços - no
caso, a União - a estipulação das regras e dos mecanismos para o
gerenciamento do sistema, o que, a propósito, efetiva-se por meio da
mencionada agência reguladora”.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 1.835/2007.
Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Neider

Moreira - Hely Tarqüínio - Sebastião Costa - Delvito Alves - Sargento
Rodrigues.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.838/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório
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A proposição em epígrafe, do Deputado Leonardo Moreira, dispõe
sobre a manutenção de elevadores em edifícios residenciais e
comerciais e dá outras providências.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 22/11/2007, foi o projeto
encaminhado às Comissões de Constituição e Justiça, de Segurança
Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Compete agora a esta Comissão, nos termos do art. 188, c/c o art.
102, III, “a”, do Regimento Interno, examinar a juridicidade,
constitucionalidade e legalidade da matéria.

Fundamentação
Cumpre, inicialmente, destacar que a Comissão de Constituição e

Justiça, em 28/4/2007, ao analisar o Projeto de Lei no 497/2007, de
teor idêntico ao da proposta em tela, concluiu por sua
inconstitucionalidade, pelas razões que reproduziremos a seguir:

“O objetivo da proposta em epígrafe é determinar que os elevadores
dos estabelecimentos que menciona sejam submetidos
semestralmente a manutenção de acordo com as normas do Sistema
Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial.

Além disso, estabelece que as empresas de manutenção sejam
habilitadas em órgão estadual e registradas no Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia – Crea.

Como responsáveis pela fiscalização das medidas, o projeto indica
os órgãos de defesa civil, o Corpo de Bombeiros Militar e os órgãos
fiscalizadores de obras municipais.

O projeto em referência define, ainda, quais serão os agentes
responsáveis em caso de acidente, tanto civil quanto penalmente, traz
regras procedimentais que facilitam a aplicação da sua idéia central e,
por último, um rol de sanções administrativas.

Como se pode ver, estão sendo estabelecidas normas que se
desdobram de uma idéia comum, aumentar a segurança dos
elevadores, mediante a disciplina de uma atividade econômica, o
serviço prestado por empresas que cuidam da manutenção de
elevadores.

É muitas vezes difícil enquadrar com precisão determinado conteúdo
na disciplina jurídica, e isso é fundamentalmente necessário para se
saber qual entidade política da Federação é competente para tratar do
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tema. Este é um caso típico.
De um lado, a proposta em estudo contém normas que disciplinam

certa atividade econômica, as quais, por força do art. 22, XVI, e do art.
170, parágrafo único, da Constituição da República, bem como da
própria dimensão nacional da matéria, devem ficar a cargo da União.
Outras, que prevêem responsabilidade civil e penal, em razão do que
dispõe o inciso I do art. 22 da Carta Federal, também são de
competência do ente federal.

Já as normas que se dirigem aos agentes fiscalizadores de obras
municipais só podem ser editadas pelo Município.

Quem presta a atividade pública, em regra, legisla sobre ela, sob
pena de afronta ao princípio da autonomia político-administrativa das
unidades federadas.

Todavia, a idéia principal do projeto - tornar obrigatória a
manutenção semestral de elevadores - parece ser o único conteúdo
que não recebe da Constituição uma indicação precisa do ente político
responsável por cuidar da matéria. Pela natureza, trata-se de norma
de polícia administrativa, a qual se insere no âmbito do direito
administrativo. A Constituição não especifica a quem cabe legislar
sobre esse ramo do direito.

Em muitos casos, a exemplo de assuntos como servidor público e
organização administrativa, cada unidade da Federação fixa as
próprias normas. Noutras situações, como é o caso da
desapropriação, a competência é federal, por determinação expressa.

Quanto a licitação e contratos administrativos, a União edita as
normas gerais. Quanto ao poder de polícia, diante do silêncio
constitucional, é preciso examinar a questão à luz do princípio da
predominância do interesse, o qual merece ser acolhido pela doutrina
e pela jurisprudência nacionais.

Significa tal princípio que, se o assunto for de predominante
interesse nacional, a União deverá dele se ocupar; se for de
predominante interesse regional, será o Estado; se a questão tocar
mais de perto o interesse local, será o Município.

A periodicidade com que se deve fazer manutenção em elevador é
assunto que exige tratamento variado, em função das características
de cada agrupamento humano: se se trata de cidades mais
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populosas, com muitos edifícios, ou se se trata de cidades pequenas.
Eis, com efeito, a grande vantagem de uma Federação em três

níveis distintos de poder, como a brasileira: é mais fácil atender às
diversidades regionais e locais.

Regras como as que foram pensadas no projeto em exame devem
ser discutidas pela população de cada municipalidade. Diversas
normas de polícia administrativa, em setores como vigilância sanitária
ou posturas urbanísticas, costumam ser editadas e aplicadas pelos
Municípios. O caso dos elevadores não destoa dessa relação de
assuntos.

Com efeito, a própria regra mãe do projeto em análise não se
encontra na esfera de competência legislativa estadual, razão pela
qual ele não pode prosperar nesta Casa.”

Conclusão
Em vista das razões apresentadas, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 1.838/2007.
Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Delvito

Alves - Hely Tarqüínio - Sebastião Costa - Neider Moreira - Sargento
Rodrigues.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.854/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei complementar
em epígrafe altera as Leis nº 11.730, de 30/12/94, nº 15.301, de
10/8/2004, nº 15.470, de 13/1/2005, e nº 15.961, de 30/12/2005, e dá
outras providências.

Publicado no “Diário do Legislativo”, em 24/11/2007, o projeto foi
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, Administração
Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Preliminarmente, a matéria vem a esta Comissão para receber
parecer sobre a sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, na
forma do art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento
Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em análise dispõe sobre várias matérias afetas à
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política remuneratória de servidor público do Poder Executivo. Cria
uma gratificação - Gratificação de Escolaridade, Desempenho e
Produtividade Individual e Institucional - Gedama -, que será paga a
partir de 1º/10/2007 aos servidores do Grupo de Atividades de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. A Gedama será atribuída
mensalmente aos servidores em efetivo exercício, mediante
pontuação aferida com base na escolaridade, tempo de serviço do
servidor e avaliação de desempenho individual e institucional. A
pontuação da gratificação deve observar limites previstos
expressamente no projeto.

O projeto trata, também, da incorporação de gratificação aos
proventos de aposentadoria do servidor ocupante de cargo ou
detentor de função pública de Oficial de Serviços Governamentais.
Verifica-se que a referida gratificação já existe e já é paga, estando
prevista na Lei nº 11.730, de 30/12/94. Na verdade, o projeto trata da
sua incorporação ao proventos de aposentadoria do servidor, desde
que ela seja percebida por um período superior a dez anos. Na
hipótese de percepção por período superior a seis anos, o servidor faz
jus à incorporção em seus proventos de 1/10 do valor da gratificação,
por ano de exercício.

Sobre a incorporação de gratificação a proventos de aposentadoria
de servidor, prevista no art. 1º do projeto, faz-se necessário observar
que a Emenda nº 57 à Constituição do Estado revogou toda a
legislação estadual que tratava de apostilamento. Entretanto, ela não
proibiu a edição de novas leis disciplinando o assunto ou a
incorporação de gratificação ao vencimento básico ou aos proventos
de aposentadoria do servidor. Por isso, normas semelhantes vêm
sendo criadas em legislações esparsas aplicáveis a determinados
grupos de servidores. A regra proposta no projeto é semelhante à
regra de incorporação de gratificação a proventos já existente no art.
7º da Lei Complementar nº 64, de 25/3/2002.

Ademais, devemos destacar que norma semelhante existe no direito
do trabalho, aplicável tão-somente aos empregados celetistas, em que
se veda a redução salarial de empregado que tenha auferido
gratificação de função por dez anos ou mais, em razão do princípio da
estabilidade econômica do empregado, que informa o direito do
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trabalho. Assim, não vemos óbice à criação da norma.
O projeto pretende efetuar uma retificação relativa a criação e

transformação de cargos, efetuando a transformação de apenas dois
cargos - um cargo de Auxiliar Administrativo, lotado no Corpo de
Bombeiros, e um cargo de Agente Gráfico, lotado na Secretaria de
Planejamento e Gestão. Nas duas hipóteses, trata-se de retificação
necessária em razão de lacuna existente nas Leis nº 15.301, de
10/8/2004, e nº 15.470, de 13/1/2005. O objetivo é, pois, sanar vício
existente e convalidar os atos viciados em razão de erro da própria
administração pública, sem nenhuma participação do servidor.

A proposição dispõe sobre a possibilidade de ampliação da jornada
de trabalho de servidores da Fundação Hospitalar do Estado de Minas
Gerais - Fhemig -,  hipótese  em que o Adicional de Dedicação
Integral - ADI -, percebido pelo servidor, será acrescido ao seu
vencimento básico e o servidor será posicionado no nível e no grau
correspondentes ao novo valor de vencimento básico da tabela
relativa à jornada de trabalho ampliada.

Dispõe, também, sobre o período compreendido entre a exoneração
e a nomeação de servidor para cargos distintos, quando o ato de
publicação de exoneração ocorrer no sábado, simultaneamente ao de
nomeação para ocupar outro cargo, prevendo que, ocorrendo a posse
e o início do exercício no novo cargo no primeiro dia útil subseqüente,
não há interrupção da contagem de tempo no serviço público.

Revoga, ainda, dispositivo legal que disciplina a taxa cobrada pela
inscrição em concurso público. Vemos que a revogação do dispositivo
visa, na verdade, a extinguir a taxa, para que a cobrança pela referida
inscrição passe a ocorrer por meio de preço público, também
chamado de tarifa.

Existe uma diferença substancial entre o instituto jurídico da taxa e o
da tarifa. A taxa é uma espécie de tributo e, por isso, submete-se à
regra da legalidade estrita, somente podendo ser alterada mediante
lei. No ensinamento de Aliomar Baleeiro, “taxa é o tributo cobrado de
alguém que se utiliza de serviço publico especial e divisível, de caráter
administrativo ou jurisdicional, ou o tem à sua disposição, e ainda
quando provoca em seu benefício, ou por ato seu, despesa especial
aos cofres públicos. A taxa não tem por base um contrato, mas, como
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todo tributo, é obrigação ex lege. Ela deve existir quando os serviços
recebidos pelo contribuinte resultam de função específica do Estado,
de ato de autoridade” (Direito Tributário Brasileiro, Ed. Forense).

Já o professor de Direito Tributário Luciano Amaro, em sua obra
“Direito Tributário Brasileiro” (Ed. Saraiva), aduz que "a taxa é um
tributo, sendo, portanto, objeto de uma obrigação instituída por lei; já o
preço é obrigação contratual. O preço é, pois, obrigação assumida
voluntariamente, ao contrário da taxa de serviço, que é imposta pela
lei a todas as pessoas que se encontrem na situação de usuários
(efetivos ou potenciais) de determinado ente estatal”.

Assim, enquanto o preço público tem natureza contratual, não sendo
de pagamento obrigatório, mas voluntário, a taxa tem natureza
tributária, sendo de pagamento compulsório e podendo somente ser
instituída por meio de lei. No aspecto prático, a grande diferença
reside no fato de que os preços públicos escapam à regra inflexível do
art. 150 da Constituição da República, ao princípio da legalidade
estrita.

O Supremo Tribunal Federal editou a Súmula 545, diferenciando a
taxa do preço público: “Preços de serviços públicos e taxa não se
confundem, porque estas, diferentemente daqueles, são compulsórias
e têm sua cobrança condicionada à prévia autorização orçamentária,
em relação à lei que as instituiu”.

No caso concreto, entendemos que, em razão da natureza do
serviço prestado, não se trata de serviço público que atenda aos
requisitos necessários para a cobrança de taxa, mas, na verdade, de
preço público. Assim, não vemos óbice à revogação do dispositivo da
Lei nº 8.511, de 28/12/83.

O projeto em análise é de autoria do Governador do Estado e
encontra-se, portanto, em compatibilidade com a regra de iniciativa
prevista no art. 66, III, da Constituição do Estado, relativa à
competência para deflagrar o processo legislativo. Ademais, a matéria
pertence ao rol de competência legiferante do Estado.

A Lei de Responsabilidade Fiscal - Lei Complementar Federal nº
101, de 4/5/2000 - dispõe, no seu art. 16, que a criação, a expansão
ou o aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento
de despesa deve ser acompanhada de estimativa de impacto
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orçamentário-financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e
nos dois subseqüentes. Determina ainda que se faz necessária
declaração do ordenador de despesa de que o aumento tem
adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e
compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes
orçamentárias. Com vistas a dar cumprimento à norma prevista na Lei
de Responsabilidade Fiscal, a Secretaria de Estado de Planejamento
e Gestão encaminhou, para instruir o processo legislativo, o Ofício nº
844/2007, que deverá ser analisado pela Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária, no momento oportuno.

É mister considerar, entretanto, que o projeto de lei em análise, além
de tratar de matéria relativa a servidor público, transformação de
cargos, criação de gratificação, disciplina, em seu art. 12, a utilização
de recursos do Fundo de Recuperação, Proteção e Desenvolvimento
Sustentável das Bacias Hidrográficas - Fhidro -, a que se refere a Lei
nº 15.910, de 2112/2005. Verifica-se, então, que o Governador do
Estado incluiu no mesmo projeto matérias que tratam de assuntos
completamente distintos.

Entretanto, a Lei Complementar nº 78, de 9/7/2004, 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 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, compete à Comissão de
Constituição e Justiça promover o seu desmembramento em
proposições específicas.

Assim sendo, cabe-nos apresentar, ao final deste parecer, um
substitutivo para adequar o projeto original à forma regimentalmente
prevista para sua tramitação, e, em anexo, um novo projeto para
desmembrar a matéria, de modo que o art. 12 da proposição original
passe a constituir a nova proposição, mantida a autoria do
Governador do Estado.
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Por outro lado, o Governador do Estado encaminhou a esta Casa o
Projeto de Lei nº 1.677/2007, que contêm, no seu art. 49, norma
relativa à alteração da Lei nº 15.467, de 13/11/2005, que trata das
atribuições dos cargos das carreiras do Grupo de Atividade de
Cultura. Em razão da natureza da matéria, a norma deve ser inserida
no projeto em exame, que trata de assunto correlato. Por isso, ela
será inserida no substitutivo que apresentamos, por meio do qual
também se busca adequar a matéria à técnica legislativa.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 1.854/2007 na
forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado, e pelo
desmembramento de parte da proposição original e sua apresentação
na forma do projeto de lei apresentado em anexo, para adequar a
matéria à forma legalmente prevista para a sua tramitação.

SUBSTITUTIVO N° 1
Altera as Leis nº 11.730, de 30 de dezembro de 1994, nº 15.301, de

10 de agosto de 2004, nº 15.467, de 13 de janeiro de 2005, n° 15.470,
de 13 de janeiro de 2005, e nº 15.961, de 30 de dezembro de 2005,
institui a Gratificação de Escolaridade, Desempenho e Produtividade
Individual e Institucional - Gedama - e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Ficam acrescentados ao art. 6º da Lei nº 11.730, de 30 de

dezembro de 1994, os seguintes §§ 1º e 2º:
“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-se qualquer tempo inferior a setecentos
e trinta dias de interrupção.

§ 2º - Sendo o período de percepção da 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 um décimo do valor da
gratificação percebida.”.
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Art. 2º - Fica transformado, a partir de 11 de agosto de 2004, em um
cargo de Assistente Executivo de Defesa Social, a que se refere o
inciso II do art. 1° da Lei n° 15.301, de 10 de ago sto de 2004, um
cargo de Auxiliar Administrativo, lotado no Corpo de Bombeiros Militar,
correspondente à função pública a que se refere a Lei n° 10.254, de
20 de julho de 1990, cujo detentor foi efetivado em decorrência do
disposto nos arts. 105 e 106 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, acrescidos pela Emenda à Constituição nº 49, de 13 de
junho de 2001.

§ 1º - Ficam convalidados os atos decorrentes da ocupação do
cargo de Assistente Executivo de Defesa Social a que se refere o
“caput”.

§ 2º - A Tabela IV.1 do Anexo IV da Lei n° 15.301, de 2004, passa a
vigorar na forma do Anexo I desta lei.

Art. 3º - Fica criado, em 14 de janeiro de 2005, um cargo de Agente
Gráfico, lotado na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão -
Seplag -, que fica transformado, na mesma data, em um cargo de
Auxiliar de Serviços Governamentais, a que se refere o inciso II do art.
1° da Lei nº 15.470, de 13 de janeiro de 2005, fica ndo convalidados os
atos decorrentes da ocupação deste cargo.

Parágrafo único - 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. 4º - O item II.2.4 do Anexo II da Lei nº 15.467, de 13 de janeiro
de 2005, passa a vigorar na forma constante no Anexo II desta lei.

Art. 5º - Os itens II.2.1 e II.2.2 do Anexo II da Lei nº 15.470, de 2005,
passam a vigorar na forma constante no Anexo III desta lei.

Art. 6º - Na linha correspondente ao nível VI da tabela de
vencimento básico referente à carga horária de quarenta horas
semanais da carreira de Gestor Ambiental, constante no item IV.3.1
do Anexo IV da Lei n° 15.961, de 30 de dezembro de 2005, os termos
“pós-graduação ‘lato sensu’ ou ‘stricto sensu’ ” passam a vigorar como
“pós-graduação ‘stricto sensu’ ”.

Art. 7° - Fica instituída a Gratificação de Escolar idade, Desempenho
e Produtividade Individual e Institucional - Gedama -, devida, nas
condições estabelecidas neste artigo e na forma que dispuser o
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regulamento, aos ocupantes de cargo de provimento efetivo e aos
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.

§ 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, no tempo de serviço e
nas avaliações 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;

II - quatro mil pontos, para a carreira de Auxiliar Ambiental.
§ 3º - O ponto unitário da Gedama corresponde a 0,032% (zero

vírgula zero trinta e dois por cento) do valor do vencimento básico do
grau J do nível VI referente à carreira e à jornada de trabalho do
servidor pertencente ao Grupo de Atividades de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável, conforme tabela constante no Anexo IV
da Lei n° 15.961, de 30 de dezembro 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. 8° - Poderá optar pela ampliação da jornada de  trabalho de vinte
para trinta horas semanais ou de trinta para quarenta horas semanais,
mediante aprovação da Câmara de Coordenação Geral,
Planejamento, Gestão e Finanças, o servidor que, na data de
publicação desta lei, for ocupante de cargo de provimento efetivo ou
detentor de função pública e que, no período de 1º de janeiro de 2002
até a data de publicação desta lei, tenha percebido, por no mínimo
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.

§ 1° - O servidor a que se refere o inciso II do § 2º do art. 51 da Lei
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nº 15.462, de 13 de janeiro de 2005, poderá optar pela ampliação da
jornada de dezesseis para trinta horas semanais, de vinte para
quarenta horas semanais ou de doze para vinte e quatro horas
semanais, desde que atenda aos requisitos previstos no “caput” deste
artigo.

§ 2º - Após a aprovação da Câmara de Coordenação Geral,
Planejamento, Gestão e Finanças, o servidor terá acrescido ao seu
vencimento básico o valor do Adicional de Dedicação Integral
percebido, e será posicionado no nível e no grau correspondentes ao
novo valor de vencimento básico da tabela relativa à jornada de
trabalho de vinte e quatro, trinta ou quarenta horas semanais,
conforme o caso, na forma de regulamento.

§ 3º - Na hipótese de inexistência de tabela correspondente à
jornada de trabalho de quarenta horas semanais para o cargo ou a
função do servidor que houver manifestado opção por essa jornada, o
servidor será posicionado na tabela vigente na data de publicação
desta lei no nível e no grau correspondentes ao novo valor do seu
vencimento básico, na forma de regulamento.

§ 4º - Caso a soma do vencimento básico percebido na data de
publicação desta lei com o valor do Adicional de Dedicação Integral
resulte em importância superior ao valor do 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
somente servirá de base de cálculo 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. 9° - O servidor inativo, aposentado em cargo d e provimento
efetivo ou função pública da Fhemig cuja jornada de trabalho tenha
sido ampliada nos termos do art. 8°, que faça jus à  paridade, na forma
da Constituição da República, será posicionado, por meio de decreto,
no nível e no grau correspondentes ao novo valor do provento,
constante, conforme o caso, na tabela relativa à jornada de trabalho
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de vinte e quatro, trinta ou quarenta horas semanais.
Parágrafo único - Na hipótese de inexistência de tabela

correspondente à jornada de trabalho de trinta ou quarenta horas
semanais para o cargo ou função em que se deu a aposentadoria, o
servidor a que se refere o “caput” será posicionado na tabela vigente
na data de publicação desta lei, no nível e no grau correspondentes
ao novo valor do seu provento, na forma de regulamento.

Art. 10 - O posicionamento de que tratam os §§ 2º e 3º do art. 8° e o
art. 9° terá vigência a partir da data de publicaçã o desta lei 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. 11 - Ficam convalidados os pagamentos efetuados a título de
Adicional de Dedicação Integral até a data de publicação desta lei.

Art. 12 - Fica vedado o pagamento do Adicional de Dedicação
Integral a partir da data de publicação desta lei.

Art. 13 - A publicação de ato de exoneração de servidor do Poder
Executivo, ocorrida no sábado ou feriado, simultaneamente ao de
nomeação para ocupar outro cargo, também pertencente a quadro de
pessoal do Poder Executivo, não rompe o vínculo com o serviço
público estadual nem interrompe a contagem de tempo de serviço,
desde que a posse e o início do exercício no novo cargo se dêem no
primeiro dia útil subseqüente.

Art. 14 - Fica revogado o art. 10 da Lei nº 8.511, de 28 de dezembro
de 1983.

Art. 15 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Anexo I

(a que se refere o § 2° do art. 2° da Lei n° , de d e de 2007)
“Anexo IV

(a que se refere o § 5° do art. 48 da Lei n° 15.301 , de 10 de agosto de
2004)

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.
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* - A tabela referente ao subitem “IV.1” foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 6.12.2007.

Anexo II
(a que se refere o art. 4° da Lei n°, de de de 2007 )

“Anexo II
(a que se refere o art. 4º da Lei nº 15.467, de 13 de janeiro de 2005)

Atribuições dos Cargos das Carreiras do Grupo de Atividade de
Cultura

(...)
II.2 - FCS
(...)
“II.2.4 - Músico Instrumentista: integrar o corpo artístico da Fundação

Clóvis Salgado, participando de ensaios, concertos sinfônicos,
espetáculos líricos e cênicos.”.

Anexo III
(a que se refere o art. 5° da Lei n°, de de de 2007 )

“Anexo II
(a que se refere o art. 4° da Lei n° 15.470, de 13 de janeiro de 2005)
Atribuições dos Cargos das Carreiras do Grupo de Atividades de

Gestão, Planejamento, Tesouraria, Auditoria e Político-Institucionais
(...)
II.2 - (...)
II.2.1 - Carreira de Agente Governamental:
Executar atividades administrativas, efetuando anotações,

controlando informações, digitando e encaminhando
correspondências; analisar processos e redigir informações, aplicando
leis e regulamentos; organizar e manter atualizados cadastros e
outros instrumentos de controle administrativo; apresentar relatórios
de trabalho; realizar levantamento de dados para subsidiar a
execução de projetos; executar os projetos implantados; exercer e
coordenar o acompanhamento das atividades específicas de cada
área; exercer atividades inerentes às competências do órgão em que
estiver lotado, compatíveis com o grau de escolaridade exigido para o
nível do cargo.

II.2.2 - Carreira de Gestor Governamental:
Emitir pareceres e apresentar relatórios de trabalho; realizar
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pesquisas, estudos, análises, planejamento, implantação, supervisão,
coordenação e controle de trabalhos; elaborar projetos e planos e
implementar sua execução; planejar e executar políticas públicas de
recursos humanos, de comunicação social e cerimonial, de
orçamento, de recursos logísticos e tecnológicos e de modernização
administrativa; exercer atividades específicas de nível superior,
respeitada a legislação que regulamenta cada profissão; exercer
atividades inerentes às competências do órgão em que estiver lotado,
compatíveis com o grau de escolaridade exigido para o nível do
cargo.”.

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Gilberto Abramo - Ademir

Lucas - Sebastião Costa.
Anexo

Projeto de Lei
Dispõe sobre a utilização de recursos do Fundo de Recuperação,

Proteção e Desenvolvimento Sustentável das Bacias Hidrográficas -
Fhidro -, de que trata a Lei nº 15.910, de 21 de dezembro de 2005.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - 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. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.854/2007

Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei complementar
em epígrafe altera as Leis nº 11.730, de 30/12/94, nº 15.301, de
10/8/2004, nº 15.470, de 13/1/2005, e nº 15.961, de 30/12/2005, e dá
outras providências.

O projeto foi distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de
Administração Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária. A
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Comissão de Constituição e Justiça emitiu parecer pela
constitucionalidade, legalidade e juridicidade do projeto na forma do
Substitutivo nº 1, que apresentou.

A matéria vem agora a esta Comissão para receber parecer sobre o
mérito.

Fundamentação
O projeto de lei em análise dispõe sobre várias matérias afetas à

política remuneratória de servidores públicos do Poder Executivo.
Na sua forma original, a proposição disciplinava, em seu art. 12, a

utilização de recursos do Fundo de Recuperação, Proteção e
Desenvolvimento Sustentável das Bacias Hidrográficas - Fhidro -, a
que se refere a Lei nº 15.910, de 21/12/2005. Como o projeto trata de
matéria relativa a servidor público, transformação de cargos, criação
de gratificação, verifica-se que houve a inclusão, na mesma
proposição, de matérias que tratam de assuntos completamente
distintos. Por isso, a Comissão de Constituição e Justiça efetuou o
desmembramento da parte do projeto que tratava do Fhidro.

Por outro lado, foi inserido no Substitutivo nº 1, apresentado pela
Comissão de Constituição de Justiça, o art. 49 do Projeto de Lei nº
1.677/2007, também do Governador do Estado, que contém norma
relativa à alteração da lei que trata das atribuições dos cargos das
carreiras do Grupo de Atividade de Cultura.

Feitas essas considerações acerca do Substitutivo nº 1, passamos a
analisar a proposição.

O projeto trata da incorporação de gratificação aos proventos de
aposentadoria do servidor ocupante de cargo ou detentor de função
pública de Oficial de Serviços Governamentais. Verifica-se que a
referida gratificação já existe e já é paga, estando prevista na Lei nº
11.730, de 30/12/94. Assim, a proposição disciplina a sua
incorporação aos proventos de aposentadoria do servidor, desde que
ela seja percebida por um período superior a dez anos. Na hipótese
de percepção por período superior a seis anos, o servidor faz jus à
incorporção em seus proventos de 1/10 do valor da gratificação, por
ano de exercício.

A regra proposta no projeto é semelhante à de incorporação de
gratificação a proventos já existente no art. 7º da Lei Complementar nº
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64, de 25/3/2002. Ademais, devemos destacar que norma semelhante
existe no direito do trabalho, aplicável, tão-somente, aos empregados
celetistas, em que se veda a redução salarial de empregado que
tenha auferido gratificação de função por dez anos ou mais, em razão
do princípio da estabilidade econômica do empregado.

Por outro lado, devemos destacar que a Emenda nº 57 à
Constituição do Estado revogou toda a legislação estadual que tratava
de apostilamento. Entretanto, ela não proibiu a edição de novas leis
disciplinando o assunto ou a incorporação de gratificação ao
vencimento básico ou aos proventos de aposentadoria do servidor.
Por isso, normas semelhantes vêm sendo criadas em legislações
esparsas, aplicáveis a grupos de servidores, o que, conforme visto,
também é previsto na legislação trabalhista.

A proposição cria a Gratificação de Escolaridade, Desempenho e
Produtividade Individual e Institucional - Gedama -, que será paga a
partir de 1º/10/2007 aos servidores do Grupo de Atividades de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. A Gedama será atribuída
mensalmente aos servidores em efetivo exercício, mediante
pontuação aferida com base na escolaridade, no tempo de serviço do
servidor e na avaliação de desempenho individual e institucional. A
pontuação da gratificação deve observar limites previstos
expressamente no projeto.

O projeto pretende efetuar uma retificação relativa a criação e
transformação de cargos, efetuando a transformação de apenas dois
cargos - um de Auxiliar Administrativo, lotado no Corpo de Bombeiros
Militar e um de Agente Gráfico, lotado na Secretaria de Planejamento
e Gestão. Nas duas hipóteses, trata-se de retificação necessária em
razão de lacuna existente nas Leis nº 15.301, de 10/8/2004, e nº
15.470, de 13/1/2005. O objetivo é, pois, sanar vício existente e
convalidar os atos viciados em razão de erro da própria administração
pública, sem nenhuma participação do servidor.

A proposição dispõe sobre a possibilidade de ampliação da jornada
de trabalho de servidores da Fundação Hospitalar do Estado de Minas
Gerais - Fhemig -, hipótese  em  que o Adicional de Dedicação
Integral - ADI - percebido pelo servidor será acrescido ao seu
vencimento básico, e o servidor será posicionado no nível e no grau
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correspondentes ao novo valor de vencimento básico da tabela
relativa à jornada de trabalho ampliada.

Dispõe, também, sobre o período compreendido entre a exoneração
e a nomeação de servidor para cargos distintos, quando o ato de
publicação de exoneração ocorrer no sábado, simultaneamente ao de
nomeação para ocupar outro cargo, prevendo que, ocorrendo a posse
e o início do exercício no novo cargo no primeiro dia útil subseqüente,
não há interrupção da contagem de tempo no serviço público.

Revoga, ainda, dispositivo legal que disciplina a taxa cobrada pela
inscrição em concurso público. Vemos que a revogação do dispositivo
visa, na verdade, a extinguir a taxa, para que a cobrança pela referida
inscrição passe a ocorrer por meio de preço público, também
chamado de tarifa.

Verificamos que, com exceção da criação da Gedama e da
incorporação de gratificação prevista no art. 1º, o projeto visa,
principalmente, a sanar vícios existentes, suprir lacunas e convalidar
os atos decorrentes da prática de atos viciados, no qual o servidor
atuou com boa-fé.

Por outro lado, não vemos óbice à aprovação da norma de
incorporação de gratificação prevista no art. 1º do projeto, já que ela,
conforme visto, guarda simetria com outras normas previstas em
legislação esparsa, aplicável ao servidor do Estado, e também com as
normas do direito do trabalho aplicáveis aos empregados celetistas.

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

1.854/2007 na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão
de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2007.
Elmiro Nascimento, Presidente - Domingos Sávio, relator - Inácio

Franco - Ademir Lucas.
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 408/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe
visa autorizar o Poder Executivo a permutar o imóvel que especifica,
localizado no Município de Arinos.
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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 408/2007, na forma aprovada em Plenário, tem

como finalidade conferir autorização legislativa para que o Poder
Executivo possa permutar o imóvel de propriedade do Estado,
constituído de terreno com área de 825m², situado na Rua José
Gomes Viana, no Município de Arinos, pelo imóvel de propriedade da
Empresa de Assistência Técnica e Expansão Rural do Estado de
Minas Gerais - Emater -, constituído de terreno com área de 980m²,
situado na Rua José Duarte de Paiva, no Bairro Santa Luzia, no
Município de Sete Lagoas.

Cabe ressaltar que o bem a ser recebido pelo Estado se destina à
construção da sede da Promotoria de Justiça da Comarca de Sete
Lagoas, o que beneficiará o interesse dessa comunidade, e que o
ressarcimento da diferença encontrada entre os laudos de avaliação
dos imóveis ficará a cargo do Ministério Público Estadual, por meio de
dotação orçamentária própria.

A alienação de imóveis do Estado somente pode ocorrer com
autorização desta Assembléia Legislativa, conforme o estabelecido
pelo art. 18 da Constituição do Estado, pelo inciso I do art. 17 da Lei
Federal nº 8.666, de 1993, e pelo § 2º do art. 105 da Lei Federal nº
4.320, de 1964.

Estando o projeto de lei em análise de acordo com a legislação
vigente, não há óbice a sua transformação em lei.

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

408/2007, no 2º turno, na forma do vencido no 1º turno.
Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2007.
Zé Maia, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Elisa Costa - Ivair

Nogueira - Rosângela Reis.
PROJETO DE LEI Nº 408/2007
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(Redação do Vencido)
Autoriza o Poder Executivo a permutar o imóvel que especifica,

situado no Município de Arinos.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a permutar o imóvel de

propriedade do Estado, constituído de terreno com área de 825m²
(oitocentos e vinte e cinco metros quadrados), situado na Rua José
Gomes Viana, no Município de Arinos, registrado sob o nº 1.147, no
Livro 2 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Arinos, pelo
imóvel de propriedade da Empresa de Assistência Técnica e
Expansão Rural do Estado de Minas Gerais - Emater -, constituído de
terreno com área de 980m² (novecentos e oitenta metros quadrados),
situado na Rua José Duarte de Paiva, Bairro Santa Luzia, Município
de Sete Lagoas, registrado sob o nº 17.596, a fls. 123 do Livro 2-AB6,
no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Sete Lagoas.

Parágrafo único - O imóvel localizado no Município de Sete Lagoas
destina-se à construção da sede da Promotoria de Justiça daquela
Comarca.

Art. 2º - O ressarcimento da diferença encontrada entre os laudos de
avaliação dos imóveis, no valor de R$40.080,00 (quarenta mil e
oitenta reais), ficará a cargo do Ministério Público Estadual, por meio
de dotação orçamentária própria.

Art. 3º - A permuta só será efetivada, se o imóvel a ser recebido pelo
Estado se encontrar desembaraçado de qualquer ônus judicial ou
extrajudicial.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PARECER PARA O 2° 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 em epígrafe
tem por escopo alterar o art. 1º da Lei nº 12.688, de 15/12/97.

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.
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Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.414/2007, na forma aprovada em Plenário,

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; autoriza o
donatário a alienar parte do imóvel correspondente ao 2º e 3º
pavimentos e às áreas de 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; estabelece 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; e assegura 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.

Por fim, autoriza a autarquia estadual a adquirir o que lhe é
destinado, em obediência ao art. 18 da Constituição do Estado, ao
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 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.

Reafirmamos que o projeto de lei em análise atende à legislação
vigente sobre a matéria, não representa despesas para o erário nem
acarreta repercussão na lei orçamentária, podendo ser transformado
em lei.

Entretanto, com o objetivo de implementar modificações no texto da
proposição, apresentamos as Emendas nºs 1, 2 e 3 ao final deste
parecer. A Emenda nº 1 tem como finalidade suprimir a expressão
“sem ônus” no inciso III do art. 1º da referida Lei nº 15.779, alterado
pelo art. 1º, pois a modalidade de transferência utilizada será a venda,
o que implicará ônus para a parte que adquirir as áreas. A Emenda nº
2 visa a suprimir a palavra “Senador” do art. 6º da proposição
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aprovada, uma vez que o homenageado, membro de ilustre família
política mineira, teve seu nome ligado especialmente à área da saúde
e assistência, em que teve destacada atuação. Por fim, a Emenda nº 3
acrescenta artigo para revogar o inciso IV do art. 1º da Lei nº 15.779,
que prevê a reserva de vagas de garagem necessárias ao Ipsemg
para o funcionamento de seu ambulatório, porque o projeto de lei em
análise estabelece que o direito de uso das vagas será estabelecido
de acordo com as áreas que constituirão unidades autônomas.

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

1.414/2007, no 2º turno, na forma do vencido no 1º turno com as
Emendas nºs 1, 2 e 3, apresentadas a seguir.

EMENDA Nº 1
Suprima-se a expressão “sem ônus” no inciso III do art. 1º da Lei nº

15.779, de 26 de outubro de 2005, alterado pelo art. 1º.
EMENDA Nº 2

Suprima-se no art. 6º a palavra “Senador”.
EMENDA Nº 3

Acrescente-se o seguinte art. 8º:
“Art. 8º - Fica revogado o inciso IV do art. 1º da Lei nº 15.779, de 26

de outubro de 2005.”.
Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2007.
Zé Maia, Presidente - Rosângela Reis, relatora - Ivair Nogueira -

Elisa Costa - Sebastião Helvécio.
PROJETO DE LEI Nº 1.414/2007

(Redação do Vencido)
Altera a Lei nº 15.779, de 26 de outubro de 2005, autoriza o

donatário a alienar parte do imóvel a que se refere aquela lei e o
Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais -
Ipsemg - a adquirir parte dessa área 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:
“Art. 1º - (...)
III - a Santa Casa de Misericórdia destinará, sem ônus, ao Instituto

de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais - Ipsemg -
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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 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
constituirão unidades autônomas.

Art. 4º - Às áreas que constituirão unidades autônomas
corresponderá o direito de uso das vagas de garagem do edifício, na
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proporção de suas 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.
PARECER PARA O 2º 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 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 1.598/2007 tem por objetivo autorizar o Poder

Executivo a transferir ao Município de Abaeté um imóvel com área de
10.000m², situado no lugar denominado Lagoa, Fazenda Santa Maria
de Cima, nesse Município.

Cabe informar que o imóvel a ser doado será destinado ao
funcionamento de escola municipal e atendimento de interesses
municipais, conforme determina o parágrafo único do art. 1º da
proposição, atendendo ao interesse coletivo que deve nortear a
alienação de bem público. O art. 2º determina que, se, no prazo de
cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, o
imóvel não receber tal destinação, reverterá ao patrimônio do doador.

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
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normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos
Orçamentos e dos balanços da União, dos Estados, dos Municípios e
do Distrito Federal.

Cumpre-nos reiterar que a alienação do imóvel em tela atende aos
preceitos legais que versam sobre a matéria, 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

1.598/2007, no 2º turno.
Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2007.
Zé Maia, Presidente - Ivair Nogueira, relator - Elisa Costa - Jayro

Lessa - Rosângela Reis - Sebastião Helvécio.
PARECER PARA O 2º 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.”.

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

Segue, anexa, a redação do vencido, que é parte deste parecer.
Fundamentação

O projeto de lei em comento antecipa para 31/12/2007 a extinção do
Fundomaq, anteriormente prevista para 31/8/2008. Busca também o
projeto criar uma alternativa para dar continuidade ao Programa
Máquinas para o Desenvolvimento, autorizando ao Estado, suas
autarquias e empresas públicas, por ato do Poder Executivo,
participar, juntamente com Municípios do Estado, de fundo de
investimento que tenha por finalidade a comunhão de recursos
destinados à aplicação em máquinas, veículos e equipamentos para
obras de infra-estrutura e transportes.

Conforme nos manifestamos nesta Comissão, no 1º turno, é
necessária a extinção do Fundomaq, tendo em vista questionamentos
apresentados pela Secretaria do Tesouro Nacional, do Ministério da
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Fazenda, acerca da sua natureza jurídica.
Vale ressaltar o sucesso do Programa Máquinas para o

Desenvolvimento, 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.

Os efeitos decorrentes da extinção em questão são regulados pelo
projeto, que determina a cessão dos bens que integram o patrimônio
do Fundomaq, 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 aos Municípios pelo
valor das contrapartidas recolhidas por estes até 31/12/2007. Não
havendo interesse do conveniado pelos bens, o Estado promoverá a
devolução de 50% (cinqüenta por cento) dos recursos recebidos a
título de contrapartida, ao passo que o Município ou a associação
devolverão os equipamentos recebidos.

A extinção do fundo não trará impactos financeiro e patrimonial
negativos, considerando a contribuição que o programa tem dado ao
desenvolvimento de nosso Estado, cujos efeitos produzidos na
economia levam ao crescimento da receita estadual. Além disso, na
hipótese da devolução dos bens e da conseqüente devolução aos
conveniados de metade dos recursos recebidos a título de
contrapartida, esses bens poderão ser aproveitados pelo Estado, visto
que possuem um tempo de uso muito pequeno e devem estar em bom
estado de conservação, conforme exigência do convênio firmado.

Visando dar maior clareza sobre as providências a serem tomadas
para assegurar os créditos orçamentários necessários para o
cumprimento da devolução aos conveniados dos recursos a que terão
direito, caso devolvam os bens, este relator decidiu apresentar a
Emenda nº 1, apresentada no final deste parecer.

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

1.807/2007, no 2º turno, na forma do vencido no 1º turno, com a
Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1
Acrescente-se ao art. 3º o seguinte § 3º:
“Art. 3º - (...)
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§ 3º - Os recursos para a restituição aos Municípios, a que se refere
o § 1º, serão consignados ao orçamento do Estado por meio de
abertura de crédito especial.”.

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2007.
Zé Maia, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Elisa Costa -

Antônio Júlio - Agostinho Patrús Filho - Jayro Lessa.
PROJETO DE LEI Nº 1.807/2007

(Redação do Vencido)
Extingue o Fundo Máquinas para o Desenvolvimento - Fundomaq - e

dá outras providências.
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 de
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 até 31 de
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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
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.

§ 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, 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.

Art. 7º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 418/2 007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 418/2007, de autoria do Deputad o Djalma Diniz,

que declara de utilidade pública a Fundação Odilon Rezende Andrade,
com sede no Município de Três Corações, 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° 418/2007
Declara de utilidade pública a Fundação Odilon Rezende Andrade,

com sede no Município de Três Corações.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Fun dação Odilon

Rezende Andrade, com sede no Município de Três Corações.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 28 de novembro de 2007.
Agostinho Patrús Filho, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

João Leite.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.487/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.487/2007, de autoria do Deput ado Ivair
Nogueira, que dá a denominação de Estrada Joanito Balieiro à rodovia
que liga o Município de Bocaina de Minas ao de Liberdade, 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° 1.487/2007
Dá denominação à rodovia que liga o Município de Bocaina de

Minas ao Município de Liberdade.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica denominada Estrada Joanito Balieiro a rodovia que liga

o Município de Bocaina de Minas ao Município de Liberdade.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 28 de novembro de 2007.
Agostinho Patrús Filho, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

João Leite.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.593/2007
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Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.593/2007, de autoria do Deput ado Sebastião

Costa, que dá denominação de Rodovia José Rodrigues Pereira à
estrada que liga Antônio Prado de Minas a 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.

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

PROJETO DE LEI N° 1.593/2007
Dá denominação à estrada que liga o Município de Antônio Prado de

Minas ao Município de Eugenópolis.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica denominada Rodovia José Rodrigues Pe reira a estrada

que liga o Município de Antônio Prado de Minas ao Município de
Eugenópolis.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 28 de novembro de 2007.
Agostinho Patrús Filho, Presidente - João Leite, relator - Gláucia

Brandão.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE
- O Sr. Presidente despachou, em 4/12/2007, a seguinte

comunicação:
Do Deputado Mauri Torres notificando o falecimento do Sr. Cândido

Fernandes Filho, ocorrido em 28/11/2007, nesta Capital. (- Ciente.
Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 7 DE DEZEMBRO DE 2007

ATAS
ATA DA 118ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 5/12/2007
Presidência do Deputado Doutor Viana

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase
(Expediente): Ata - Correspondência: Mensagem nº 141/2007
(encaminhando emenda ao Projeto de Lei nº 1.738/2007), do
Governador do Estado; Ofício nº 3/2007 (encaminhando o Projeto de
Lei nº 1.888/2007, do Governador do Estado), da Comissão de Justiça
- Ofícios - 2ª Fase (Grande Expediente): Apresentação de
Proposições: Projetos de Lei nºs 1.889 a 1.904/2007 - Requerimentos
nºs 1.612 a 1.657/2007 - Requerimentos da Deputada Ana Maria
Resende e dos Deputados Domingos Sávio e outros, Weliton Prado e
outros, Carlin Moura, Zezé Perrella e José Henrique - Comunicações:
Comunicações das Comissões de Participação Popular, de
Transporte, de Política Agropecuária, de Administração Pública e de
Segurança Pública - Registro de presença - Oradores Inscritos:
Discursos dos Deputados Antônio Carlos Arantes, Dinis Pinheiro,
Carlos Mosconi, João Leite e Vanderlei Miranda - Questão de ordem -
2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições - Leitura de
Comunicações - Despacho de Requerimentos: Requerimentos dos
Deputados Carlin Moura e Zezé Perrella; deferimento - Questões de
ordem; chamada para a recomposição do número regimental;
inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos - Palavras
do Sr. Presidente - Encerramento - Ordem do Dia.

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

Carvalho - Dinis Pinheiro - Tiago Ulisses - Adalclever Lopes - Ademir
Lucas - Agostinho Patrús Filho - Ana Maria Resende - André Quintão -
Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Bráulio Braz
- Carlin Moura - Carlos Mosconi - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva -
Deiró Marra - Délio Malheiros - Delvito Alves - Dimas Fabiano -
Domingos Sávio - Durval Ângelo - Elisa Costa - Elmiro Nascimento -
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Eros Biondini - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gil
Pereira - Gilberto Abramo - Gláucia Brandão - Gustavo Valadares -
Inácio Franco - Irani Barbosa - Jayro Lessa - João Leite - Leonardo
Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Luiz Tadeu Leite - Maria Lúcia
Mendonça - Mauri Torres - Neider Moreira - Padre João - Paulo Cesar
- Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Rômulo
Veneroso - Ronaldo Magalhães - Rosângela Reis - Ruy Muniz -
Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio -
Vanderlei Jangrossi - Vanderlei Miranda - Walter Tosta - Wander
Borges - Weliton Prado - 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 Ruy Muniz, 2º- Secretário “ad hoc”, procede à leitura

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

- O Deputado Dinis Pinheiro, 1º-Secretário, lê a seguinte
correspondência:

MENSAGEM Nº 141/2007
Belo Horizonte, 5 de dezembro de 2007.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Encaminho a Vossa Excelência, para exame e deliberação dessa

Egrégia Assembléia Legislativa, Emenda ao Projeto de Lei nº
1.738/2007, que autoriza a abertura de crédito suplementar em favor
do Ministério Público do Estado de Minas Gerais.

As alterações propostas pela presente emenda decorrem da
necessidade de adequação do orçamento 2007 às necessidades da
execução do órgão não contempladas pelo Projeto de Lei nº
1.738/2007.

São estas, Senhor Presidente, as razões que me levam a submeter
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aos seus Nobres Pares o expediente em anexo.
Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.

EMENDA AO PROJETO DE LEI Nº 1.738/2007
Art. 1º - Acrescente-se ao art. 1º o inciso III e dê-se ao “caput” a

seguinte redação:
“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 até R$47.628.862,12
(quarenta e sete milhões seiscentos e vinte e oito mil oitocentos e
sessenta e dois reais e doze centavos), para atender a:

.........................................................
III - investimentos, no valor de até R$1.156.212,12 (um milhão cento

e cinqüenta e seis mil duzentos e doze reais e doze centavos).”.
Art. 2º - Acrescenta-se ao art. 2º os seguintes incisos IV e V:
“IV - da anulação de dotação orçamentária própria de inversões

financeiras, no valor de até R$1.000.000,00 (hum milhão de reais); e
V - da anulação de dotação orçamentária própria de investimentos,

no valor de R$156.212,12 (cento e cinqüenta e seis mil duzentos e
doze reais e doze centavos).”.”

- Publicada, vai a emenda à Comissão de Fiscalização Financeira
para os fins do art. 205 do Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.
OFÍCIO Nº 3/2007

- O Ofício nº 3/2007, da Comissão de Justiça, bem como o Projeto
de Lei nº 1.888/2007, do Governador do Estado, foram publicados na
edição anterior.

OFÍCIOS
Da Comissão Pastoral da Terra, seção de Minas Gerais; do Projeto

Manuelzão, da Rede Nacional de Advogados Populares, do
Movimento Capão Xavier Vivo, da Ação Social e Política
Arquidiocesana; da Conferência dos Religiosos do Brasil, seção de
Minas Gerais; da Comunidade Abba Pai, da Pastoral da PUC Betim e
da Irmandade dos Atores do Pândega, solicitando que esta Casa
interceda junto ao governo federal com vistas à paralisação das obras
de transposição do Rio São Francisco e à realização de amplo debate
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sobre o assunto, em face da retomada do jejum por parte de D. Luiz
Flávio Cappio, Bispo de Barra (BA). (- À Comissão de Meio Ambiente.)

Da Câmara Municipal de Araguari, encaminhando moção de apoio à
reinserção do Município de Indianópolis na Comarca de Araguari,
prevista no Projeto de Lei Complementar nº 26/2007. (- Anexe-se ao
Projeto de Lei Complementar nº 26/2007.)

Do Sr. João Antônio Fleury Teixeira, Diretor-Geral do Deop-MG,
encaminhando informações em atenção ao Requerimento nº
882/2007, da Comissão de Educação.

Do Sr. Marco Antônio Monteiro de Castro, Chefe da Polícia Civil,
encaminhando informações em atenção ao Requerimento nº
1.263/2007, do Deputado Weliton Prado.

Do Sr. Frederico Pacheco de Medeiros, Secretário-Geral da
Governadoria do Estado, encaminhando informações em atenção ao
Requerimento nº 1.312/2007, da Comissão de Participação Popular.

Do Sr. Geraldo Magella Almeida Salvado, Chefe da Assessoria
Parlamentar do Ministério da Saúde, encaminhando informações em
atenção ao Requerimento nº 969/2007, do Deputado Weliton Prado.

Do Sr. Maurício Passariello, Coordenador do Núcleo de Contratos,
Convênios e Licitações do Ministério da Cultura, encaminhando cópia
de termo aditivo a convênio celebrado entre esse órgão, o Estado, o
Município de Serro e o Iepha-MG. (- 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. Wainer de Carvalho Ávila, Presidente da Academia de Letras
de São João del-Rei, manifestando-se pela aprovação do Projeto de
Lei nº 1.177/2007 e solicitando seja ele votado ainda neste ano. (-
Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.177/2007.)

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 1.889/2007
Declara de utilidade pública a Sociedade Beneficente Lar do Amor
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de Deus, com sede no Município de Itaobim.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública da Sociedade

Beneficente Lar do Amor de Deus, com sede no Município de Itaobim.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 5 de dezembro de 2007.
Gilberto Abramo
Justificação: A Sociedade Beneficente Lar do Amor de Deus, com

sede em Itaobim, é filantrópica e eminentemente assistencialista, não
tendo fins lucrativos.

Os membros de sua diretoria são reconhecidamente pessoas
idôneas e não são remunerados pelo exercício de suas funções.
Desde a sua fundação, vem cumprindo fielmente suas finalidades
estatutárias, prestando relevantes serviços.

Isto posto, espera, com o título declaratório de utilidade pública,
firmar parcerias com órgãos do Estado, para atingir seus objetivos.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.890/2007
Declara de utilidade pública a Fundação Educacional São José, com

sede no Município de Santos Dumont.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Fundação Educacional

São José, com sede no Município de Santos Dumont.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 5 de dezembro de 2007.
Maria Lúcia Mendonça
Justificação: A Fundação Educacional São José é uma entidade

pública de direito privado, sem fins lucrativos, mantenedora das
faculdades de Santos Dumont, que presta importante serviço
educacional e social à comunidade desse Município.

Ela tem como finalidade incentivar ou coordenar as ações
educativas que a comunidade possa desenvolver, favorecendo o
aproveitamento de estudos e experiências e estimulando a
criatividade; promover atividades cívicas, sociais, desportivas,
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recreativas, artísticas, culturais, científicas, tecnológicas e de
preparação para o trabalho, de modo a oferecer ao indivíduo a
descoberta de suas potencialidades de ser e de fazer; e colaborar
com os estabelecimentos de todos os níveis de ensino existentes no
Município e na região, tendo em vista o incremento de sua qualidade e
de seu intercâmbio e complementaridade. A entidade é constituída de
pessoas idôneas, e seus dirigentes não são remunerados.

Isto posto, esperamos a 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 1.891/2007
Declara de utilidade pública o Conselho Comunitário de Segurança

Pública - Consep -, com sede no Município de Alvinópolis.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Conselho Comunitário

de Segurança Pública - Consep -, com sede no Município de
Alvinópolis.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 5 de dezembro de 2007.
Neider Moreira
Justificação: O Conselho Comunitário de Segurança Pública é uma

entidade de direito privado, com vida própria e independente em
relação à Polícia Militar ou a qualquer outro órgão público; é uma
modalidade de associação comunitária, de utilidade pública, sem fins
lucrativos, constituída no exercício do direito de associação garantido
no art. 5º, XVII, da Constituição Federal.

O Conselho tem por objetivos mobilizar e congregar forças da
comunidade para a discussão de problemas locais de segurança
pública, no contexto municipal ou em subdivisão territorial de um
Município. Está organizado para discutir, analisar, planejar e
acompanhar a solução de seus problemas comunitários de segurança,
desenvolver campanhas educativas e estreitar laços de entendimento
e cooperação entre as várias lideranças locais.

Assim, o Consep é um inovador ambiente de exercício da cidadania,
em que os residentes no espaço por ele abrangido inteiram-se do
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trabalho da Polícia Militar e dos órgãos de defesa social, tomam
consciência da complexidade da intervenção no fenômeno da
criminalidade e se mobilizam para o acionamento de outros setores
públicos. Permite, por sua natureza, organizar pessoas e segmentos
da sociedade civil para agir nas raízes de problemas crônicos que
normalmente desaguam em crimes, como o ingresso de adolescentes
e jovens no mundo das drogas, o desemprego e o alijamento social.

É também o local de debate e de promoção da solidariedade entre
vizinhos, entre condôminos, entre classes profissionais ou segmentos
da comunidade que de algum modo estejam mais expostos à ameaça
da criminalidade, como taxistas, motoristas e auxiliares de coletivos,
proprietários de estabelecimentos comerciais, comunidade escolar e
outros.

É ainda o meio de se criarem redes de proteção, nas quais
indivíduos se reúnem e discutem alternativas para colaborar, com
atitudes e cuidados objetivos, no seu dia-a-dia, para que infratores da
lei tenham minimizadas as possibilidades de atingir seus intentos
delituosos, obstaculizando, portanto, as oportunidades para a prática
de infrações, especialmente as que interferem mais na tranqüilidade
pública.

Dessa forma, o Consep pode vir a ser o que já representa em
essência: um espaço fundamental na edificação de um mundo mais
solidário, menos violento, mais organizado, mais livre.

Em face do exposto, apresento o projeto de lei para apreciação dos
meus nobres pares.

- 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 1.892/2007
Declara de utilidade pública a Associação de Produtores de

Agricultura Orgânica e Biodinâmica Serras Verdes, com sede no
Município de Córrego do Bom Jesus.

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

Produtores de Agricultura Orgânica e Biodinâmica Serras Verdes, com
sede no Município de Córrego do Bom Jesus.
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Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 5 de dezembro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva
Justificação: A Associação dos Produtores de Agricultura Orgânica e

Biodinâmica Serras Verdes, em funcionamento desde 17/7/2005, com
sede em Córrego do Bom Jesus, é sociedade civil sem fins lucrativos,
que tem como objetivo precípuo promover o desenvolvimento da
agricultura orgânica e sua prática em pequenas propriedades,
buscando ampliar seu manejo por meio da assistência e orientação
técnica.

Pretende-se, com este projeto, assegurar à Associação melhores
condições para o desenvolvimento das suas atividades assistenciais,
tendo em vista que a entidade atende aos 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 Política Agropecuária, para deliberação, nos termos
do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.893/2007
Declara de utilidade pública a Associação Municipal de Arte, Esporte

e Cultura de Córrego do Bom Jesus - Amaec, com sede no Município
de Córrego do Bom Jesus.

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

de Arte, Esporte e Cultura de Córrego do Bom Jesus - Amaec -, com
sede no Município de Córrego do Bom Jesus.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 5 de dezembro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva
Justificação: A Associação Municipal de Arte, Esporte e Cultura de

Córrego do Bom Jesus - Amaec -, em funcionamento desde maio de
2004, com sede em Córrego do Bom Jesus, é sociedade civil sem fins
lucrativos, que tem como objetivo precípuo desenvolver projetos de
incentivo à cultura, oferecendo cursos de música, dança, teatro,
pintura e outras atividades afins.

Pretende-se, com este projeto, assegurar à Associação melhores
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condições para o desenvolvimento das suas atividades assistenciais,
tendo em vista que a entidade atende aos 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 Cultura, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c
o art. 103, inciso I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.894/2007
Declara de utilidade pública o Centro de Educação Infantil São

Sebastião, com sede no Município de Viçosa.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Centro de Educação

Infantil São Sebastião, com sede no Município de Viçosa.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 5 de dezembro de 2007.
Padre João
Justificação: Associação beneficente, sem fins lucrativos, fundada

em 17/2/2005, o Centro de Educação Infantil São Sebastião tem por
finalidade o atendimento a crianças carentes entre 1 e 5 anos, filhos
de mães que trabalham fora do lar, a aproximação das famílias
atendidas para conhecimento maior e maior entrosamento e
cooperação com a entidade. Promove ainda o auxílio às crianças
carentes da comunidade, colaborando com a redução de problemas
socioeducativos.

O processo objetivando a declaração de sua 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 do Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188,
c/c o art. 103, inciso I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.895/2007
Declara de utilidade pública o Viçosa Esporte e Lazer, com sede no

Município de Viçosa.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Viçosa Esporte e
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Lazer, com sede no Município de Viçosa.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 5 de dezembro de 2007.
Padre João
Justificação: O Viçosa Esporte e Lazer é uma associação

beneficente sem fins lucrativos, fundada em 30/9/2005. Tem por
finalidade proporcionar a difusão do civismo e da cultura física,
principalmente o futebol, podendo ainda praticar, competir ou disputar
em todas as modalidades esportivas amadoristas especializadas,
inclusive o futebol feminino, e realizar reuniões e divertimentos de
caráter social e cultural, nos termos da Lei nº 8.672, de 1993.

O processo objetivando a utilidade pública, encontra-se legalmente
amparado, estando obedecidas as exigências contidas na Lei nº
12.972, de 1998.

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 Educação, para deliberação, nos termos do art. 188,
c/c o art. 103, inciso I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.896/2007
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Rural do

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

Comunitária Rural do Córrego da Cachoeira, com sede no Município
de Rubelita.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 5 de dezembro de 2007.
Roberto Carvalho
Justificação: Fundada há mais de dez anos, a Associação

Comunitária Rural do Córrego da Cachoeira é uma associação civil
filantrópica e de assistência social que realiza um trabalho de larga
importância em Rubelita. Entre as atividades desenvolvidas destacam-
se o apoio e a promoção do desenvolvimento da atividade rural
capitaneada pelos pequenos produtores da região. Nessa toada, a
entidade acaba por viabilizar o desenvolvimento cultural, social e
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humanitário do ambiente comunitário em que se situa.
Ante o exposto, e diante do efetivo cumprimento de todas as

formalidades necessárias, estamos convictos de que certo será o
apoio de nossos nobres pares à aprovação deste singelo projeto de
lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.897/2007
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Nossa

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

Comunitária Nossa Senhora de Fátima, com sede no Município de
Rubelita.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 5 de dezembro de 2007.
Roberto Carvalho
Justificação: Fundada há mais de dez anos, a Associação

Comunitária Nossa Senhora de Fátima é uma associação civil
filantrópica e de assistência social que realiza um trabalho de larga
importância em Rubelita. Entre as atividades desenvolvidas destaca-
se a assistência social voltada especialmente aos menores de famílias
carentes ou abandonados. Além disso, a entidade tem igualmente
como fim promover atividades culturais e desportivas várias.

Ante o exposto, e diante do efetivo cumprimento de todas as
formalidades necessárias, estamos convictos de que certo será o
apoio de nossos nobres pares à aprovação deste singelo projeto de
lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.898/2007
Cria a Área de Proteção Ambiental do Córrego do Cachorro Magro e

Mata do Inferno.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º - Fica criada a Área de Proteção Ambiental do Córrego do
Cachorro Magro e Mata do Inferno - APA do Cachorro Magro e Mata
do Inferno, unidade de conservação de uso sustentável localizada no
Municípios de Belo Horizonte e Sabará.

Parágrafo único - A APA do Cachorro Magro e Mata do Inferno
abrange uma superfície total de 203ha (duzentos e três hectares)
situando-se entre os meridianos 43º 53'08,3” W e 43º53'13,2” W e os
paralelos 19º53'53,7” S e 19º52'59,6” S.

Art. 2º - São objetivos da APA do Cachorro Magro e Mata do Inferno:
I - atenuar a erosão;
II - proteger sítio de excepcional beleza;
III - abrigar população da fauna ou da flora raras e ameaçadas de

extinção;
IV - assegurar condições de bem-estar público;
V - preservar os ecossistemas;
VI - preservar nascentes e outros recursos hídricos necessários ao

abastecimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte – RMBH;
VII - promover a educação ambiental através de programas de

visitação monitorada;
VIII - promover e estimular o contato com a natureza como forma de

lazer.
Art. 3º - Na APA do Cachorro Magro e Mata do Inferno, será

respeitada a ocupação antrópica já consolidada, de acordo com a
regulamentação específica e averiguação do órgão competente,
desde que não haja alternativa locacional comprovada por laudo
técnico e que sejam atendidas as recomendações técnicas do poder
público para a adoção de medidas mitigadoras, sendo vedada a
expansão da área ocupada.

Art. 4º - A utilização da APA do Cachorro Magro e Mata do Inferno
fica condicionada a autorização ou anuência do órgão competente,
observado o disposto no art. 12 da Lei nº 14.309, de 19/6/2002.

Parágrafo único - A utilização a que se refere o “caput” inclui a
aprovação, pelos Municípios, de parcelamento do solo e a construção
de rodovias e vias de acesso pelo poder público.

Art. 5º - A supressão de vegetação nativa na APA do Cachorro
Magro e Mata do Inferno somente poderá ser autorizada em caso de
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utilidade pública ou de interesse social devidamente caracterizado e
motivado em procedimento administrativo próprio, quando não existir
alternativa técnica e locacional ao empreendimento proposto,
observado o disposto no art. 13 da Lei nº 14.309, de 19/6/2002.

Art. 6º - A APA do Cachorro Magro e Mata do Inferno disporá de um
conselho normativo e deliberativo, constituído por representantes de
poder público estadual e de organizações da sociedade civil e da
população residente.

§ 1º - O Conselho Deliberativo de Desenvolvimento Metropolitano da
RMBH, a que se refere a Lei Complementar nº 89, de 12/1/2006,
indicará um representante para compor o conselho a que se refere o
“caput”.

§ 2º - Os Poderes Legislativo e Executivo do Município de Santa
Luzia poderão indicar representantes para compor o conselho a que
se refere o “caput”.

§ 3º - Em qualquer hipótese, a composição do conselho a que se
refere o “caput” deverá respeitar a paridade entre o poder público e a
sociedade civil.

Art. 7º - Uma vez instalado o conselho a que se refere o art. 6º,
“caput”, a utilização da APA do Cachorro Magro e Mata do Inferno a
que se refere o art. 4º necessitará também de sua autorização ou
anuência.

Parágrafo único - Para a concessão da autorização ou anuência a
que se refere o “caput” será necessário voto favorável da maioria dos
membros do conselho a que se refere o art. 6º, “caput”.

Art. 8º - As atividades de administração e fiscalização da APA do
Cachorro Magro e Mata do Inferno serão regulamentadas em decreto,
que indicará o órgão responsável por sua execução.

Parágrafo único - O Poder Executivo realizará audiências públicas
para viabilizar a participação de organizações da sociedade civil e da
população local na elaboração do regulamento a que se refere o
“caput”.

Art. 9º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 5 de dezembro de 2007.
Roberto Carvalho
Justificação: Na área em tela se encontram diversas nascentes de
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crucial importância para a saúde da bacia do Rio das Velhas. Não
bastasse tanto, a região se tornou refúgio para diversas espécies de
animais silvestres que perderam vital espaço com a expansão da
malha urbana na RMBH. E ainda é relevante o fato de que a
preservação da vegetação ali presente será com toda certeza fator
impeditivo da erosão.

Ainda é importante salientar que a existência dessa área verde tem
relevante efeito positivo na qualidade de vida da população local. A
vegetação preservada é verdadeiro amparo do clima ameno e da boa
qualidade do ar.

Estão atendidos certamente os requisitos da Lei nº 14.309, de
19/6/2002, que dispõe sobre as políticas florestal e de proteção à
biodiversidade no Estado. E não há dúvidas que se trata de justo meio
para cumprimento da competência-missão constitucional presente no
art. 214 da Carta Estadual.

Devemos ainda notar que a aprovação desse projeto significará um
avanço em termos de administração participativa, que é fundamental
especialmente na tutela dos interesses difusos, como o meio
ambiente. Assim, devem merecer apoio os mecanismos de
participação popular e da sociedade civil organizada que aqui se
propõe instituir.

Também deve-se ressaltar a relevância da presença do ente
administrativo e representativo metropolitano que foi criado pelo novo
marco regulatório das regiões metropolitanas, recentemente aprovado
no Estado - iniciativa da qual nos orgulhamos muito. Aqui, na
preservação de nascentes que abastecem a RMBH, encontramos
uma boa oportunidade de por em prática a gestão do interesse
comum.

Como representantes do povo mineiro, é nosso dever dar guarida a
este justo anseio popular, de modo que contamos com o certo apoio
dos nobres pares nesta Casa para aprovação desse projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.899/2007
Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores da Vereda,
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com sede no Município de Rubelita.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada a utilidade pública a Associação dos

Moradores da Vereda, com sede no Município de Rubelita.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 5 de dezembro de 2007.
Roberto Carvalho
Justificação: Fundada há mais de dez anos, a Associação dos

Moradores da Vereda é uma associação civil filantrópica e de
assistência social que realiza um trabalho de larga importância em
Rubelita. Entre as atividades desenvolvidas destaca-se a assistência
social voltada especialmente aos menores de famílias carentes ou
abandonados. Além disso, a entidade tem igualmente como fim
promover atividades culturais e desportivas várias.

Ante o exposto, e diante do efetivo cumprimento de todas as
formalidades necessárias, estamos convictos de que certo será o
apoio de nossos nobres pares à aprovação deste singelo projeto de
lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.900/2007
Dispõe sobre a matrícula de alunos com mobilidade reduzida na

escola pública mais próxima de sua residência e dá outras
providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica assegurado ao aluno com mobilidade reduzida, o direito

a matricular-se em escola pública próxima de sua residência,
independente de vaga.

Parágrafo único - Para efetivação da matrícula o aluno ou
responsável deverá apresentar à escola comprovante de residência e
atestado médico que confirme sua mobilidade reduzida.

Art. 2º - As escolas deverão reservar aos alunos com mobilidade
reduzida, salas de aula em locais que sejam de fácil acesso e que não
contenham barreiras arquitetônicas.

Art. 3º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
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sessenta dias a contar da data de sua publicação.
Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 5 de dezembro de 2007.
Walter Tosta
Justificação: É de relevante importância garantir aos alunos que

tenham mobilidade reduzida, não somente o direito a uma vaga em
escola pública, mas sim o direito à vaga na escola pública mais
próxima de sua residência. E não basta que esta escola seja apenas
próxima de sua residência, o espaço deve ser de fácil acesso ao aluno
em questão. A educação desses alunos precisa ser pensada, é
preciso que consideremos mais do que um conjunto de características
físicas, é preciso que consideremos sua história, que saibamos
diferenciar as idéias difundidas socialmente, que favorecem e
desfavorecem seu desenvolvimento como ser humano. Muitos desses
alunos não têm acesso às escolas, quer seja por falta de transporte,
se a família não tiver carro próprio e eles não puderem andar de
ônibus, ou por falta de equipamentos necessários para frequentar as
aulas, como uma cadeira de rodas. Aumentando ainda mais as
dificuldades, se as escolas forem longe de sua residência. Não há,
portanto, possibilidade de esses indivíduos tornarem-se alunos de
uma rede regular de ensino, sem que sejam atendidas essas
necessidades básicas. Atender a essas necessidades faz parte da luta
pelo acesso e pela permanência. Ante o exposto, peço o apoio dos
nobres pares para que este projeto de lei seja apreciado e aprovado o
mais rápido possível.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.901/2007
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Cristã de

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

Comunitária Cristã de Sabará, com sede no Município de Sabará.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 5 de dezembro de 2007.
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Wander Borges
Justificação: A Constituição da República e a Lei nº 8.742, de 1993,

definem a assistência social como uma política voltada para a
proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à
velhice, para o amparo às crianças e aos adolescentes carentes, a
integração no mercado de trabalho, a reabilitação e integração das
pessoas portadoras de deficiências. Configura-se como política não
contributiva, realizada por meio de conjunto integrado de ações de
iniciativa pública e da sociedade, pauta-se nos princípios da
universidade da cobertura e do atendimento e da seletividade e
distributividade na prestação dos benefícios e serviços.

Refira-se, aliás, que a assistência social possui interface com
diversas políticas públicas, envolvendo, em seus processos tático-
operativos, ações de entidades públicas e privadas, que visem
contribuir para a redução dos altos graus de desigualdade social com
que o País convive.

Diante da necessidade de contribuir para a redução das
desigualdades sociais e, conseqüentemente, participar do processo
de construção de uma sociedade mais justa e solidária, na data de
1º/7/89 foi constituída a Associação Comunitária Cristã de Sabará,
pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de natureza
beneficente e de promoção social.

O estatuto da entidade apresenta como suas finalidades: prestar
atendimento a crianças e adolescentes em risco pessoal ou social,
ações de apoio familiar e comunitário, realizar oficinas pré-
profissionalizantes e capacitações, desenvolver projetos de unidades
de formação profissional, reabilitar pessoas portadoras de deficiência,
divulgar a cultura e o esporte, proteger o meio ambiente, desenvolver
programas de orientação agropecuária, prestar atendimento
ambulatorial médico e odontológico, promover a educação de base,
vocacional e profissional.

Os propósitos citados são alcançados por meio do oferecimento de
cursos, palestras educativas, realização de almoços comunitários,
oficinas de artesanato, aulas de música, futebol, inglês, dança e
reforço escolar. Promove, ainda, o Dia dos Atos, evento em que 20
famílias carentes recebem atendimentos nas áreas alimentar, de
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saúde, cuidados pessoais, lazer, cultura, educação familiar e, ao final,
doações de cestas básicas, roupas e objetos de higiene e beleza.

A instituição mantém o Instituto Batista Educacional, educandário
que atende a 160 crianças pertencentes a famílias em situação de
vulnerabilidade social, promovendo a educação infantil e fundamental,
bem como atividades lúdico-pedagógicas, culturais, esportivas e de
lazer.

Como visto, a Associação presta relevantes serviços à comunidade,
uma vez que desenvolve ações que visam atender às crescentes
demandas das pessoas em situação de vulnerabilidade social e
econômica, tendo como propósito contribuir para seu desenvolvimento
humano e promover sua inclusão social.

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 1.902/2007
Dispões sobre a Política Estadual de Irrigação e dá outras

providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - A Política Estadual de Irrigação tem como objetivo o

aproveitamento racional de recurso de água e solos para a
implantação e desenvolvimento da agricultura irrigada.

I - atender a função social e utilidade pública do uso da água e solos
irrigáveis;

II - estimular técnicas de segurança às atividades agropecuárias,
prioritariamente nas regiões sujeitas a condições climáticas adversas;

III - fomentar condições que possam elevar a produção e a
produtividade agrícolas;

IV - atuação principal ou supletiva do poder público na elaboração,
financiamento, execução, operação, fiscalização e acompanhamento
de projetos de irrigação.

Art. 2º - A Política Estadual de Irrigação, rege-se pelos seguintes
princípios:
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I - utilização do uso do solo destinado a irrigação, com o intuito de
trazer benefícios aos produtores;

II - preferência por técnicas de irrigação de menor consumo de água
por área;

III - integração entre as iniciativas e ações do setores públicos e
privados;

IV - integração com as políticas setoriais de saneamento, meio
ambiente e recursos hídricos, visando à utilização harmônica dos
recursos naturais.

Art. 3º - A Política Estadual de Irrigação tem como objetivos:
I - contribuir para a geração de trabalho no campo;
II - colaborar para o aumento da produtividade dos irrigávéis;
III - promover a otimização do consumo da água;
IV - contribuir para o abastecimento do mercado interno e alimentos;
V - colaborar na prevenção da ocorrência de processos de

desertificação;
Art. 4º - São diretrizes da Política Estadual de Irrigação:
I - promoção da agricultura irrigada em articulação com as demais

políticas públicas setoriais;
II - estímulo a adoção de técnicas de gerenciamento geradoras de

eficiência no projeto de irrigação;
III - fomento à transferência de tecnologia e à capacitação de

recursos humanos, para o desenvolvimento da agricultura irrigada.
Art. 5º - Os planos de irrigação serão plurianuais, com planejamento

compatível com o período de implantação de seus programas e
projetos, e terão o seguinte teor:

I - diagnóstico das possíveis áreas de utilização de cultura irrigada,
destacando-se a existência e a localização de solos irrigáveis e a
disponibilidade de água para a irrigação;

II - indicação das culturas e das técnicas de irrigação mais
adequadas a cada região;

III - estabelecimento de políticas de financiamento e incentivos para
o setor privado.

Art. 6º - Os planos regionais de irrigação serão elaborados em
conjunto pelo Estado e pelos Municípios diretamente envolvidos.

Art. 7º - Os projetos de irrigação poderão ser públicos privados ou
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mistos.
Art. 8º - A implantação de projetos de irrigação dependerá de prévio

licenciamento do órgão competente.
Parágrafo único - As instituições de crédito somente fornecerão

financiamento ao planejamento e à implementação de projetos de
irrigação que já tenham obtido a outorga a que se refere o “caput”
deste artigo.

Art. 9º - O poder público oferecerá linhas de crédito para o
financiamento de projetos privados de irrigação, com o período de
carência, taxa de juros e prazo para pagamento adequados à
atividade.

Art. 10 - A implantação de projetos públicos de irrigação será
efetuada de um estudo que demonstre a viabilidade técnica,
econômica, ambiental e social do empreendimento.

I - Utilização racional dos solos irrigáveis e seus recursos hídricos;
II - Levantamento de culturas e técnicas mais adequadas ao projeto;
III - Prestar treinamento e assistência técnica especializada aos

irrigantes.
Art. 11 - O poder público estimulará a organização dos irrigantes

mediante a constituição de associações ou cooperativas de
produtores.

Art. 12 - Durante a fase de amortização do empreendimento, o órgão
competente promoverá a assistência técnica e o treinamento contínuo
dos irrigantes.

Art. 13 - As áreas dos projetos públicos e mistos de irrigação
consideradas de interesse social serão divididos em lotes familiares.

Parágrafo único - O lote familiar é indivisível e terá no mínimo área
suficiente para assegurar sua viabilidade econômica.

Art. 14 - A seleção de irrigantes familiares em projetos públicos de
irrigação será feito mediante procedimento no qual sejam
considerados:

I - o grau de escolaridade;
II - a experiência com agricultura de irrigação;
III - a experiência com o associativismo;
IV - a regularidade do cadastro bancário e da situação fiscal;
V - a proximidade entre a residência atual e o projeto a ser
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implantado.
Art. 15 - A seleção dos irrigantes empresários será efetuada por

meio de procedimento licitatório.
Art. 16 - Constituem- se obrigações do irrigante em projetos públicos

e mistos:
I - Adotar práticas e técnicas de irrigação que promovam a

conservação dos recursos ambientais, em especial do solo e dos
recursos hídricos;

II - Empregar técnicas de irrigação adequadas às condições de cada
região;

III - Promover o aproveitamento econômico do lote, por meio do
exercício da agricultura irrigada.

Art. 17 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 5 de dezembro de 2007.
Vanderlei Jangrossi
Justificação: Com o avanço do setor agrícola sobre a economia

brasileira, a Política Estadual de Irrigação consiste em estabelecer
diretrizes para a melhor utilização do solo e da água para o plantio, o
que resultará no aumento da produtividade do setor. A prática da
irrigação tem sido fundamental para garantir o abastecimento de
produtos agrícolas, já que a futura demanda de alimentos é altamente
dependente da agricultura irrigada.

A irrigação consiste em uma técnica utilizada na agricultura que tem
por objetivo o fornecimento adequado de água em quantidade
suficiente para o aumento da produtividade e a sobrevivência da
plantação. Além disso, a agricultura irrigada traz melhoria significativa
no padrão de vida das comunidades rurais, aumentando o
desempenho financeiro de empreendimentos agrícolas e diminuindo o
risco envolvido na atividade.

O projeto em tese visa promover a otimização do consumo da água
em projetos agrícolas, dando preferência a técnicas de irrigação que
utilizem menor quantidade de água por área irrigada. Isso porque,
muitas vezes, o problema pode não ser a disponibilidade de terras
aptas à agricultura, e sim a disponibilidade de água; como ocorre nas
regiões que enfrentam a seca. Portanto, a adequação do manejo da
irrigação e do planejamento relativo às estratégias de produção
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constituem a essência da racionalização do uso da água nas culturas
irrigadas.

Para que a Política Estadual de Irrigação tenha efetividade,
primeiramente devemos diagnosticar as áreas que possuem
condições favoráveis para cultura irrigada, além de verificarmos se
existe recursos hídricos na região, para implantação dos projetos de
irrigação.

Em face do exposto, conto com o apoio dos nobres pares 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 1.903/2007
Institui a Política Estadual de Mudanças Climáticas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Esta lei institui a Política Estadual de Mudanças Climáticas -

Pemc -, visando, em caráter permanente, a definir seus princípios,
diretrizes, objetivos e instrumentos, com vistas a impedir a mudança
danosa do clima e promover a adequação da sociedade à alteração
climática.

Art. 2º - São princípios da  Política  Estadual de Mudanças
Climáticas - Pemc -, que devem ser seguidos pela administração
pública estadual e seus administrados:

I - o desenvolvimento sustentável, por meio da implementação de
medidas para estabilização da concentração de gases de efeito estufa
na atmosfera;

II - a visão sistêmica na gestão dos poluentes que leve em
consideração as variáveis ambientais, sociais, culturais, econômicas,
tecnológicas e de saúde pública;

III - a prevenção através de medidas capazes de evitar que a
mudança do clima afete de maneira irreversível o sistema ecológico;

IV - a precaução, que consiste na adoção de medidas com a
finalidade de evitar a mudança global do clima, mesmo que realizadas
com técnicas não comprovadas cientificamente;

V - o acesso às informações ambientais na implementação da
Convenção - Quadro das Nações Unidas sobre as Mudanças



953

Climáticas e às demais legislações pertinentes à matéria;
VI - a participação dos diversos segmentos da sociedade

interessados na gestão integrada e compartilhada do controle de
alterações climáticas;

VII - as responsabilidades comuns, respeitadas as respectivas
capacidades diferenciadas, dos Estados Partes da Convenção -
Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima, ao adotarem
de forma voluntária ações de estabilização da concentração de gases
de efeito estufa e proteção do sistema climático;

VIII - as cooperações internacional e nacional na realização de
projetos bilaterais, respeitadas as necessidades de desenvolvimento
econômico e de equilíbrio ecológico de cada região, com objetivo de
controle da concentração de gases de efeito estufa na atmosfera.

Art. 3º - A Política Estadual de Mudanças Climáticas - Pemc -, visa a
coordenar as medidas adotadas pela administração pública estadual,
por meio da consecução dos seguintes objetivos específicos:

I - o incentivo ao uso de tecnologias mais limpas;
II - a conscientização sobre a necessidade de preservação,

conservação e recuperação dos recursos ambientais;
III - o estímulo a práticas empresariais que visem à redução ou ao

seqüestro dos gases de efeito estufa;
IV - a compatibilização do desenvolvimento econômico com a

preservação do meio ambiente e a realização da justiça social;
V - a promoção da pesquisa e a disseminação do conhecimento

acerca das mudanças climáticas;
VI - o incentivo à criação de programas de intercâmbio tecnológico

ambientalmente adequado.
Art. 4º - São Diretrizes da  Política  Estadual de Mudanças

Climáticas - Pemc:
I - o fomento das ações, dos projetos e das iniciativas capazes de

contribuir para a proteção do sistema climático;
II - desenvolver programas para sensibilizar, conscientizar e

mobilizar a sociedade a respeito das causas e dos impactos da
mudança global do clima;

III - a articulação entre as ações do poder público estadual com os
diversos segmentos do setor privado;



954

IV - a coordenação com outras políticas e programas que possam
contribuir para a proteção do sistema climático;

V - a cooperação entre os Municípios, o Estado e a União no
desenvolvimento de programas e ações conjuntas;

VI - o desenvolvimento de ações que promovam maior celeridade na
aprovação de projetos de mecanismos de desenvolvimento limpo em
território mineiro, perante a autoridade nacional designada;

VII - a promoção do desenvolvimento sustentável do Estado de
Minas Gerais e do País, levando em consideração as peculiaridades
regionais.

Art. 5º - Para consecução dos objetivos da Política Estadual de
Mudanças Climáticas - Pemc -, são instrumentos:

I - a compensação de tributos;
II - os incentivos fiscais para operação de atividades que

voluntariamente alterem suas matrizes energéticas, reduzindo
emissão de gases de efeito estufa e poluentes que influam na
alteração do clima, conforme dispuser o órgão ambiental competente;

III - a disponibilização de linhas de crédito e financiamento para
alterações arquitetônicas e construção de edificações sustentáveis,
compatíveis com os objetivos estatuídos por esta lei;

IV - a disponibilização de linhas de crédito e financiamento para
implementação de processos industriais que contribuam efetivamente
para a redução ou a supressão de gases de efeito estufa e poluentes
que influam na alteração do clima, conforme dispuser o órgão
ambiental competente;

V - o Fundo Estadual de Mudanças Climáticas - Femc -;
VI - o desenvolvimento de linhas de pesquisa por agências de

fomento;
VII - os indicadores de sustentabilidade;
VIII - os planos de ação por setores ou categorias de fontes de

emissões das atividades econômicas existentes no âmbito do Estado
de Minas Gerais;

IX - os inventários de emissões de gases causadores do efeito
estufa;

X - o estabelecimento de padrões ambientais;
XI - a avaliação de impactos ambientais sobre o microclima e o
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macroclima;
XII - proposição de projetos de Mecanismos de Desenvolvimento

Limpo - MDL -;
XIII - estabelecimento de procedimento de licenciamento ambiental

simplificado para os projetos a que se refere o inciso XII;
XIV - programas de incentivo para a recuperação das matas ciliares;
XV - criação de mercado de reduções compensatórias de emissões

de gases de efeito estufa, vinculadas ao licenciamento ambiental, de
acordo com a legislação estadual de controle da poluição.

Art. 6º - Instituições financeiras oficiais disponibilizarão linhas de
crédito e financiamento específicas para as atividades desenvolvidas
para atender aos objetivos desta lei.

Art. 7º - O governo do Estado de Minas Gerais poderá buscar
recursos internacionais para o financiamento das atividades previstas
nesta lei.

Art. 8º - Nos Projetos de Mecanismos de Desenvolvimento Limpo -
MDL -, em que a administração pública do Estado de Minas Gerais,
diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, figurar como
uma das partes proponentes, será a ela assegurada a titularidade de
70% (setenta por cento) das Reduções Certificadas de Emissões -
RCEs - geradas.

Parágrafo único - Os recursos advindos da comercialização de 50%
(cinqüenta por cento) das RCEs de titularidade da administração
pública deverão ser aplicados na recuperação do meio ambiente e na
melhoria da qualidade de vida da comunidade moradora do entorno
do projeto.

Art. 9º - Fica criado o Fundo Estadual de Mudanças Climáticas -
Femc -, com a finalidade de viabilizar a consecução dos objetivos da
Política Municipal de Mudanças Climáticas - Pemc.

Art. 10 - O Fundo Estadual de Mudanças Climáticas - Femc -, será
composto dos seguintes recursos:

I - dotações orçamentárias provenientes da União, do Estado e dos
Municípios;

II - recursos resultantes de doações, valores, bens móveis e imóveis,
que venha a receber de pessoas físicas e jurídicas, de direito público
ou privado;
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III - recursos advindos da comercialização de Reduções Certificadas
de Emissões - RCEs -, da titularidade da administração pública
estadual;

IV - outros valores destinados por lei.
Art. 11 - O Fundo Estadual de Mudanças Climáticas - Femc - será

gerido por um Conselho Gestor, cuja composição e funcionamento
serão regulamentados por decreto.

Art. 12 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 5 de dezembro de 2007.
Bráulio Braz
Justificação: Nos últimos dois séculos, o equilíbrio entre a densidade

da população humana e o ecossistema vem sendo drasticamente
afetado. O aumento da espécie humana vem ocasionando impactos
ambientais severos, uma vez que esse crescimento impõe medidas
para atender às necessidades dos habitantes do Planeta, na produção
de alimentos, na diminuição da taxa de mortalidade infanto-juvenil e
no aumento da expectativa de vida. Ocorre que pesquisas recentes
apontam, também para a relação entre o crescimento populacional, o
impacto ambiental e as formas usadas pelo homem para gerar
energia. Sabe-se que a destruição das florestas, a obtenção de
energia com a utilização de combustíveis fósseis, o aumento da
população e a conseqüente mudança de comportamento motivada por
esses fatores, são as causas da instabilidade do ecossistema. O efeito
estufa é a forma que a Terra possui para manter a sua temperatura. O
problema é que, nas últimas décadas, os climatologistas perceberam
que essa temperatura estava aumentando. Notaram, então, que
estava acontecendo uma intensificação do efeito estufa. Pesquisas
recentes mostraram que o século XX foi o mais quente dos últimos
500 anos. Pesquisadores do clima apontam para, num curto espaço
de tempo, o aumento da temperatura provocado pelo efeito estufa,
que poderá ter como conseqüência o derretimento das calotas polares
e o aumento do nível dos mares. Dessa forma, muitas cidades do
litoral poderão desaparecer do mapa. As projeções indicam que a
temperatura média do Planeta subirá entre 1,4 e 5,8 graus até o ano
de 2.100, se nada for feito para conter esse processo. Caso essa
situação persista, diversos ecossistemas poderão ser atingidos e
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espécies vegetais e animais serão extintas. O aumento da
temperatura nos mares poderá, também, ocasionar a extinção de
animais marinhos e a diminuição da quantidade de peixes. É
consenso que se faz necessária a aplicação de procedimentos que
tenham como objetivo controlar e reduzir a emissão dos gases de
efeito estufa. Assim sendo, diante do aquecimento global, que
atualmente figura como preocupação mundial, torna-se de suma
importância a adoção de uma Política Estadual de Mudanças
Climáticas, pelos seguintes motivos: os esforços voluntários do Estado
brasileiro para reduzir suas emissões de gases de efeito estufa; o art.
18 da Constituição Federal que afirma a forma federativa de
organização política administrativa no Estado brasileiro; as regras da
Convenção - Quadro das Nações Unidas, assinada em 1992, sobre as
mudanças climáticas, as quais objetivam a estabilização das
concentrações de gases de efeito estufa na atmosfera em nível que
impeça a interferência antrópica perigosa no sistema climático, em
vigor no País por força do Decreto nº 5.445, de 2005; o Protocolo de
Kyoto (resultado dos trabalhos da 3ª Conferência das Partes da
Convenção - Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas,
realizada em 1997), que buscou quantificar as obrigações dos
Estados Partes para alcançar a estabilização do clima e do Planeta,
no período de 2008 a 2012; a declaração do Rio de Janeiro sobre
Ambiente e Desenvolvimento; o acordo assinado entre o Estado de
São Paulo e o Estado da Califórnia, E.U.A., prevendo com meios de
incentivos econômicos, a criação de mercado de redução
compensatória, sempre de acordo com a legislação estadual de
controle de poluição; a vantagem em se criar em Fundo Estadual de
Mudanças Climáticas, para viabilizar a consecução de seus objetivos,
constituídos entre outros recursos, pelos valores advindos da
comercialização das RECs de titularidade da administração pública
estadual; a urgência na definição de uma estratégia estadual para o
Mecanismo do Desenvolvimento Limpo - MDL -, mecanismo criado
pelo art. 12 do Protocolo de Kyoto como instrumento de flexibilização
dos compromissos de redução de emissões de GEE, uma vez que a
utilização desse instrumento certamente deverá alterar cenários
futuros do Estado, nas questões de mudança do clima.
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Diante dos motivos apresentados, tendo-se ciência que o projeto se
encontra em conformidade com os dispositivos legais da Convenção
Quadro de Mudanças Climáticas e com as metas de redução de
gases de efeito estufa estabelecidas pelo Protocolo de Kyoto, fixando
de modo abrangente o desenvolvimento econômico e sustentável em
nosso Estado, é que solicito aos nobres pares a aprovação deste
projeto de lei.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo
Deputado Gustavo Valadares. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 159/2007
nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.904/2007
Dá a denominação de Rodovia Manuel Romualdo da Silva ao trecho

que especifica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica denominada Rodovia Manuel Romualdo da Silva o

trecho que liga o Município de Cabeceira Grande à Rodovia MG-188.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 5 de dezembro de 2007.
Delvito Alves
Justificação: Esta proposição tem por objetivo prestar homenagem a

um dos maiores e mais ilustres homens da história do Município de
Cabeceira Grande, cuja vida pessoal é de todos, conhecida e
decantada, além de se confundir com a vida, com a consolidação,
com o desenvolvimento e com o progresso de Cabeceira Grande.

Manuel Romualdo da Silva nasceu em 23/12/24, na Fazenda São
Joaquim, no Município de Cabeceira Grande e durante toda sua vida
lutou em prol da defesa de toda comunidade de Cabeceira Grande.

Vale salientar que Manuel Romualdo merece esta justa
homenagem, que visa a reconhecer o alto espírito humanitário que
conquistou a todos que tiveram a honra de tê-lo em seu convívio.

Pelos elementos de convicção ora expostos, entendemos ser mais
do que justificável que o referido trecho receba a denominação de
Manuel Romualdo da Silva, um homem dotado de simplicidade nata e
elevado espírito público, notabilizado por sua visão de futuro, por ser
um verdadeiro lutador das causas justas.

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

REQUERIMENTOS
Nº 1.612/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita

seja formulado voto de congratulações com a comunidade do
Município de Minduri pelo transcurso do 54º aniversário de sua
emancipação.

Nº 1.613/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita
seja formulado voto de congratulações com a comunidade do
Município de São José do Alegre pelo transcurso do 54º aniversário
de sua emancipação. (- Distribuídos à Comissão de Assuntos
Municipais.)

Nº 1.614/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita
seja formulado voto de congratulações com a Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais - APAE - de Ouro Fino pelo transcurso do
30º aniversário de sua fundação. (- À Comissão do Trabalho.)

Nº 1.615/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita
seja formulado voto de congratulações com a comunidade do
Município de Cruzília pelo transcurso do 59º aniversário de sua
emancipação. (- À Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 1.616/2007, do Deputado Deiró Marra, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Nilson José Caixeta por
ter sido agraciado com a Medalha do Mérito Empresarial, da
Federaminas, pelo trabalho desenvolvido junto ao comércio do
Município de Patrocínio. (- À Comissão de Turismo.)

Nº 1.617/2007, da Deputada Gláucia Brandão, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sindicato dos Professores de
Universidades Federais de Belo Horizonte e Montes Claros - APUBH -
pela transcurso dos 30 anos de sua fundação. (- À Comissão de
Educação.)

Nº 1.618/2007, da Comissão de Participação Popular, em que
solicita seja formulado apelo ao Comandante-Geral da PMMG com
vistas a que sejam tomadas providências para a elaboração de
estudos sobre a implantação de um posto policial no Bairro
Amazonas, no Município de Juiz de Fora. (- À Comissão de
Segurança Pública.)
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Nº 1.619/2007, da Comissão de Participação Popular, em que
solicita seja formulado apelo à Escola de Saúde Pública do Estado de
Minas Gerais - ESP-MG - com vistas à capacitação dos profissionais
da rede pública de saúde para o conhecimento dos medicamentos
fitoterápicos, bem como para sua adequada prescrição e uso. (- À
Comissão de Saúde.)

Nº 1.620/2007, da Comissão de Participação Popular, em que
solicita seja formulado apelo ao Comandante-Geral da PMMG com
vistas a que sejam tomadas providências para aumento do efetivo da
PMMG no Município de Frutal, para combate mais efetivo da
criminalidade e do tráfico de drogas.

Nº 1.621/2007, da Comissão de Participação Popular, em que
solicita seja formulado apelo ao Chefe da Polícia Civil com vistas a
que sejam tomadas providências para aumento do efetivo da Polícia
Civil no Município de Frutal, para combate mais efetivo da
criminalidade e do tráfico de drogas. (- Distribuídos à Comissão de
Segurança Pública.)

Nº 1.622/2007, da Comissão de Participação Popular, em que
solicita seja formulado apelo à Secretária de Educação com vistas a
que sejam priorizadas as oficinas de educação para a cidadania no
Projeto Estruturador Escola Viva, Comunidade Ativa. (- À Comissão
de Educação.)

Nº 1.623/2007, da Comissão de Participação Popular, em que
solicita seja formulado apelo ao Comandante-Geral da PMMG com
vistas a que sejam tomadas providências para a elaboração de
estudos sobre a implantação de um posto policial na comunidade de
Alfredo Graça, no Município de Araçuaí.

Nº 1.624/2007, da Comissão de Participação Popular, em que
solicita seja formulado apelo à Secretária de Planejamento e Gestão e
ao Secretário de Defesa Social com vistas à realização de convênio
entre o Estado e o Conselho de Segurança Comunitária de Araçuaí,
para os fins que menciona.

Nº 1.625/2007, da Comissão de Participação Popular, em que
solicita seja formulado apelo à Secretaria de Defesa Social com vistas
à elaboração de estudos sobre a possibilidade de construção e
implantação de um centro socioeducativo no Município de Frutal, para



961

reeducação de adolescentes em conflito com a lei. (- Distribuídos à
Comissão de Segurança Pública.)

Nº 1.626/2007, da Comissão de Participação Popular, em que
solicita seja encaminhado ofício à Uemg sugerindo a promoção de
ações de extensão universitária na área de segurança alimentar e
nutricional, em parceria com as Coordenações Regionais de
Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável - CRSAN. (- À
Comissão de Saúde.)

Nº 1.627/2007, da Comissão de Participação Popular, em que
solicita seja formulado apelo à Secretaria de Defesa Social com vistas
à - na execução da Ação 1.188 - Criação de novas unidades do
sistema prisional-PPAG 2008/2011 - prioridade da construção de
unidade prisional para atendimento das necessidades de
amamentação e maternação de presas, bem como a abertura de
novas vagas em Frutal.

Nº 1.628/2007, da Comissão de Participação Popular, em que
solicita seja formulado apelo à Secretaria de Defesa Social e à
PMMG, com vistas a que - na execução da Ação 1.039 - Cinturão de
segurança de Minas Gerais-PPAG 2008-2011 - seja assegurada a
locomoção segura dos usuários do transporte coletivo interestadual e
intermunicipal no Triângulo Mineiro. (- Distribuídos à Comissão de
Segurança Pública.)

Nº 1.629/2007, da Comissão de Participação Popular, em que
solicita seja formulado apelo à Secretaria de Saúde com vistas à
implantação, em caráter experimental, de uma casa de parto em cada
Casa de Apoio à Gestante, com o objetivo de valorizar o parto normal
e humanizar a assistência ao parto para mulheres que tiveram
gravidez de risco habitual no Estado. (- À Comissão de Saúde.)

Nº 1.630/2007, da Comissão de Participação Popular, em que
solicita seja formulado apelo à Secretaria de Turismo com vistas à
implantação de uma modalidade de sinalização ao longo da Estrada
Real para atender aos diversos segmentos - caminhantes, ciclistas e
cavaleiros - e à disponibilização de informações, em português e
inglês, sobre o meio ambiente e a história local. (- À Comissão de
Turismo.)

Nº 1.631/2007, da Comissão de Participação Popular, em que
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solicita seja formulado apelo ao DER-MG com vistas à elaboração de
estudos sobre a possibilidade de implantação de um trilho, nas faixas
laterais das rodovias do Estado, para pedestres, cavaleiro e ciclistas.
(- À Comissão de Transporte.)

Nº 1.632/2007, da Comissão de Participação Popular, em que
solicita seja formulado apelo à Secretaria de Turismo com vistas ao
desenvolvimento de programas específicos de geração de emprego e
renda nas cadeias de valor que envolvem o turismo para pessoas
portadoras de deficiência, com recursos do Fundo de
Desenvolvimento do Turismo - Fastur. (- À Comissão de Turismo.)

Nº 1.633/2007, da Comissão de Participação Popular, em que
solicita seja formulado apelo à Secretaria de Transportes com vistas à
elaboração de estudos sobre a possibilidade do calçamento e a
construção de rede de esgoto nos Bairros Bela Vista de Baixo e
Sagrado Coração de Jesus (Pipoca), no Município de Araçuaí, no
âmbito da Ação 1.107- Apoio aos Municípios em Obras de Infra-
Estrutura, do programa O Estado para os Cidadãos-PPAG 2008-2011.

Nº 1.634/2007, da Comissão de Participação Popular, em que
solicita seja formulado apelo ao DER-MG com vistas à recuperação da
rodovia que liga Araçuaí a Caraí, no âmbito das ações do projeto
estruturador Pró-Acesso.

Nº 1.635/2007, da Comissão de Participação Popular, em que
solicita seja formulado apelo ao DER-MG com vistas à melhoria do
acesso a Municípios do Vale do Jequitinhonha que têm atrativos
culturais, turísticos e ambientais, como Caraí, Ponto dos Volantes,
Santana do Araçuaí, Jenipapo de Minas e Itinga.

Nº 1.636/2007, da Comissão de Participação Popular, em que
solicita seja formulado apelo ao DER-MG com vistas à realização de
estudos sobre a viabilidade de expansão do programa Pró-Acesso às
vias de ligação entre os Vales do Rio Doce e Jequitinhonha. (-
Distribuídos à Comissão de Transporte.)

Nº 1.637/2007, da Comissão de Participação Popular, em que
solicita seja formulado apelo à Secretaria de Cultura sobre a
viabilidade de implementação da Casa de Cultura Afro-Brasileira de
Ouro Preto. (- À Comissão de Cultura.)

Nº 1.638/2007, da Comissão de Participação Popular, em que
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solicita seja formulado apelo à Secretaria de Turismo com vistas a
realização de ações integradas entre as Pastas da Cultura e do
Turismo para a implementação dos projetos constantes no programa
Destinos Turísticos Estratégicos - PPAG 2008-2011 -, voltados para
as regiões Norte de Minas e Vale do Jequitinhonha. (- À Comissão de
Turismo.)

Nº 1.639/2007, da Comissão de Participação Popular, em que
solicita seja formulado apelo à Secretaria de Defesa Social com vistas
à realização, por meio das Ações 1.129 e 1.130 - PPAG 2008-2011-,
de atividades de capacitação profissional de detentos, por meio de
convênio com os serviços sociais autônomos Sesi e Senai, nos cursos
que menciona.

Nº 1.640/2007, da Comissão de Participação Popular, em que
solicita seja formulado apelo à Secretaria de Defesa Social e à Chefia
da Polícia Civil com vistas à implantação de postos de perícia médico-
legal e técnico-científica em todas as unidades regionais da Polícia
Civil, com prioridade para os Municípios de Araxá, Juiz de Fora,
Teófilo Otôni, Uberaba, Uberlândia, Varginha, Montes Claros, Três
Corações, João Monlevade e Betim. (- Distribuídos à Comissão de
Segurança Pública.)

Nº 1.641/2007, da Comissão de Participação Popular, em que
solicita seja formulado apelo ao DER-MG e ao DNIT com vistas à
realização de estudos sobre a viabilidade de pavimentação da MG-
760, fazendo sua ligação à Zona da Mata, bem como a interligação
das BRs-381 e 262. (- À Comissão de Transporte.)

Nº 1.642/2007, da Comissão de Participação Popular, em que
solicita seja formulado apelo à Secretaria de Desenvolvimento Social
com vistas à elaboração de estudos sobre a possibilidade de
implantação de centros regionais de comercialização de produtos da
Economia Popular Solidária, em atendimento ao disposto no § 4º do
art. 4º da Lei nº 15.028, de 19/1/2004, como equipamento de apoio à
comercialização de produtos de empreendimentos sob essa forma de
organização e gestão. (- À Comissão de Defesa do Consumidor.)

Nº 1.643/2007, da Comissão de Participação Popular, em que
solicita seja formulado apelo à Secretaria de Cultura com vistas à
realização de estudo sobre a possibilidade de implementação de



964

medidas relativas ao planejamento e à implantação de acessibilidade
a museus e bibliotecas para pessoas com deficiência visual, bem
como a implantação, em todas as bibliotecas públicas estaduais, de
acervo para leitores com deficiência visual. (- À Comissão do
Trabalho.)

Nº 1.644/2007, da Comissão de Participação Popular, em que
solicita seja formulado apelo à Secretaria de Defesa Social e à PMMG
com vistas a que, na execução da Ação 1.035 - Modernização
logística de unidades prediais integradas - PPAG 2008-2011 -, seja
priorizada a implantação de uma unidade integrada de segurança
pública em Frutal. (- À Comissão de Segurança Pública.)

Nº 1.645/2007, da Comissão de Participação Popular, em que
solicita seja formulado apelo à Secretaria de Esportes com vistas a
que sejam priorizadas ações de educação, por parte da Subsecretaria
Antidrogas, para prevenção e contenção do uso de drogas no âmbito
da família, da escola e do trabalho. (- À Comissão de Saúde.)

Nº 1.646/2007, da Comissão de Participação Popular, em que
solicita seja formulado apelo ao Iepha com vistas ao desenvolvimento
de medidas específicas para a proteção e o cadastro de bens
materiais e imateriais de origem africana, com os recursos previstos
nas Ações nºs 1.295 - Proteção e conservação do patrimônio
histórico-cultural - e 4.212 - Proteção do patrimônio cultural - PPAG
2008-2011. (- À Comissão de Cultura.)

Nº 1.647/2007, da Comissão de Participação Popular, em que
solicita seja formulado apelo à empresa Transportes Metropolitanos
de Belo Horizonte S.A. com vistas à realização de estudos sobre a
viabilidade técnica e financeira da implantação de trem-bala para o
percurso do Centro de Belo Horizonte até Confins. (- À Comissão de
Transporte.)

Nº 1.648/2007, da Comissão de Participação Popular, em que
solicita seja formulado apelo à Secretaria de Desenvolvimento
Regional com vistas à inclusão de medidas de incentivo a obras de
planejamento urbano que levem em consideração os aspectos de
acessibilidade e de desenho universal no âmbito do Plano Diretor de
Desenvolvimento Metropolitano da Região Metropolitana de Belo
Horizonte. (- À Comissão de Assuntos Municipais.)
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Nº 1.649/2007, da Comissão de Participação Popular, em que
solicita seja formulado apelo ao Governador do Estado com vistas a
que sejam tomadas providências para a criação de cargos de
Psicólogo e de Assistente Social nos quadros da Polícia Civil para
atuarem nas delegacias especializadas, com o propósito de melhorar
o atendimento aos cidadãos. (- À Comissão de Segurança Pública.)

Nº 1.650/2007, da Comissão de Participação Popular, em que
solicita seja formulado apelo à Secretaria Municipal de Saúde de
Viçosa com vistas à elaboração de estudos sobre a possibilidade de
credenciamento do Hospital São João Batista, desse Município, no
SUS para a realização de procedimentos na especialidade de
oncologia. (- À Comissão de Saúde.)

Nº 1.651/2007, da Comissão de Participação Popular, em que
pleiteia sejam solicitadas ao DER-MG informações sobre o
cumprimento do disposto nas Leis nºs 9.760, de 1989, e 10.820, de
1992, que tratam, respectivamente, da concessão de passe livre aos
deficientes físicos e visuais no transporte coletivo intermunicipal de
passageiros do Estado e da obrigatoriedade de fazer adaptações nos
coletivos intermunicipais visando a facilitar o acesso e a permanência
de portadores de deficiência física. (- À Mesa da Assembléia.)

Nº 1.652/2007, da Comissão de Participação Popular, em que
solicita seja formulado apelo ao DER-MG e ao DNIT com vistas ao
asfaltamento do trecho da BR-367 entre os Municípios de Minas
Novas e Virgem da Lapa, com percurso pelos Municípios de Chapada
do Norte e Berilo. (- À Comissão de Transporte.)

Nº 1.653/2007, da Comissão de Participação Popular, em que
solicita seja formulado apelo ao IEF e à Secretaria de Meio Ambiente
com vistas à realização de estudos para a criação de unidade de
conservação da Serra da Calçada, no âmbito dos recursos previstos
na Ação 1.058 - Criação e implantação de áreas protegidas - PPAG
2008-2011. (- À Comissão de Meio Ambiente.)

Nº 1.654/2007, da Comissão de Participação Popular, em que
solicita seja formulado apelo ao DER-MG com vistas à realização de
estudo sobre a viabilidade de duplicação dos 14 km da rodovia que
liga os Municípios de Justinópolis e Ribeirão das Neves. (- À
Comissão de Transporte.)
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Nº 1.655/2007, da Comissão de Participação Popular, em que
solicita seja formulado apelo às Secretarias de Cultura e de Recursos
Humanos e Administração com vistas a que sejam realizados estudos
sobre a possibilidade de cessão de espaços públicos ociosos na
Região Metropolitana de Belo Horizonte para núcleos artísticos e
culturais com caráter de trabalho continuado. (- À Comissão de
Cultura.)

Nº 1.656/2007, da Comissão de Participação Popular, em que
solicita seja formulado apelo ao Presidente do Tribunal de Justiça do
Estado com vistas à realização de estudos sobre a viabilidade de
parceria da Corregedoria-Geral de Justiça com o Recivil e a Secretaria
de Educação visando à implantação do projeto Pai Mineiro é Legal,
com a finalidade de atender à demanda de reconhecimentos de
paternidade no Estado.

Nº 1.657/2007, da Comissão de Participação Popular, em que
solicita seja formulado apelo à Secretaria de Educação com vistas à
realização de estudos sobre a viabilidade de parceria dessa Secretaria
com a Corregedoria-Geral de Justiça e o Recivil, visando à
implantação do projeto Pai Mineiro é Legal, com a finalidade de
atender à demanda de reconhecimentos de paternidade no Estado. (-
Distribuídos à Comissão do Trabalho.)

Da Deputada Ana Maria Resende em que solicita seja realizado
seminário para debater as alternativas para conviver com a seca e
propiciar a sobrivência dos seres vivos da região do Norte de Minas.

Do Deputado Domingos Sávio e outros em que solicitam seja
constituída a Frente Parlamentar em Defesa da Redução da Carga
Tributária nas Contas de Energia Elétrica. (- Distribuídos à Mesa da
Assembléia.)

Do Deputado Weliton Prado e outros em que solicitam seja instalada
a Frente Parlamentar pela Redução da Tarifa de Energia Elétrica. (-
Anexe-se ao Requerimento s/nº do Deputado Domingos Sávio e
outros relativo ao mesmo assunto.)

Do Deputado José Henrique em que solicita seja atribuído regime de
urgência à tramitação do Projeto de Resolução nº 1.887/2007.

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados
Carlin Moura e Zezé Perrela.
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Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões

de Participação Popular, de Transporte, de Política Agropecuária, de
Administração Pública e de Segurança Pública.

Registro de Presença
O Sr. Presidente - É com satisfação que a Presidência e todos nós

recebemos, neste Plenário, alunos do Colégio Santo Agostinho. Ao
anunciar esse fato, parabenizamos esses alunos, e que venham
sempre conhecer o nosso Parlamento.

Oradores Inscritos
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Antônio Carlos
Arantes.

O Deputado Antônio Carlos Arantes - Sr. Presidente, nobres
colegas, telespectadores da TV Assembléia, volto a ocupar esta
tribuna para abordar o assunto segurança no campo. Há
aproximadamente 90 dias, apresentei requerimento, aprovado pelas
Comissões de Segurança Pública e de Política Agropecuária e
Agroindustrial - contamos com o apoio do Deputado Sargento
Rodrigues -, propondo a realização de audiência pública. Ela ocorreu
em São Sebastião do Paraíso e contou com a participação de mais de
600 pessoas.

Cumprimento as Polícias Militar e Civil, que reagiram: foram mais de
sete ações fortes em nossa região, levando maior segurança ao
campo. O resultado foi muito positivo. Agradeço ao Secretário
Maurício Campos e ao Chefe da Polícia Hélio dos Santos Júnior, que
tem agido para combater a criminalidade em nossa região.

Quero também falar da satisfação com o nosso Governador Aécio
Neves, em decorrência das obras importantes que tem feito para
Minas Gerais.

O Pró-Acesso realmente traz dignidade para as cidades pequenas.
Domingo último, estive na cidade de Claraval, onde se encerrou a
construção dessa rodovia ligando Claraval a Ibiraci. São 24km de
altíssimo nível, e o povo de Claraval, que está a 15km de Franca e já
tinha uma ligação com Franca, no Estado de São Paulo, agora ficou
mais mineiro, porque já pode vir para Belo Horizonte, Passos, Cássia
e São Sebastião do Paraíso, sem ter de sair de Minas Gerais,
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passando por São Paulo.
Além disso, também foi lançado o Pró-MG Pleno, em Claraval, que

já está recuperando as rodovias estaduais. Existe um trecho de 3km,
dentro do Estado de Minas, que já está pronto e recuperado, sem
contar os outros 396km, em minha região, que estão tendo uma
recuperação muito boa, mediante limpeza, roça e tapagem de
buracos, para que possamos andar com tranqüilidade.

Nossos cumprimentos ao Governador Aécio Neves e a toda a sua
equipe, sobretudo ao Sr. José Élson, do DER, e também à empresa
que tem executado um belo trabalho na nossa região. A PPP da
rodovia MG-050 prova que o governo tem, sim, de privatizar e buscar
parceiros, porque essa é a maneira de gastar os recursos da melhor
forma, com mais agilidade, rapidez e qualidade, envolvendo, cada dia
mais, a responsabilidade da sociedade por meio da iniciativa privada.
Se Deus quiser, isso também acontecerá no sistema prisional, que é
caótico em todo o Brasil. Dessa forma, só a privatização, por meio das
parcerias, poderá buscar a solução, melhorando a qualidade.

Deputados Domingos Sávio e Inácio Franco, gostaria de falar da
nossa luta e da nossa discussão à frente das questões ambientais.
Hoje o Decreto nº 44.309 está para ser revisto, após muita discussão
nesta Casa. É o momento certo de se fazer isso, do contrário os
produtores rurais não se tornarão competitivos no campo, porque
quase toda a área, principalmente na minha região, transformou-se
em área ambiental, praticamente expulsando o homem do campo,
porque ele não tem a mínima condição de trabalhar em razão das
multas e dos excessos que têm ocorrido.

O Deputado Domingos Sávio (em aparte) - Deputado Antônio Carlos
Arantes, quero cumprimentá-lo pelo seu pronunciamento; mais que
isso, cumprimentá-lo pelo belo trabalho que tem feito na Assembléia e
dizer da satisfação que tive nesta semana, quando visitei a sua
querida São Sebastião do Paraíso, uma cidade maravilhosa, em que
já tenho laços de amizade e também o privilégio de ser um dos
cooperados da nossa Cooparaíso, da qual V. Exa. também faz parte.
Pude ouvir de diversas lideranças o testemunho do trabalho sério que
V. Exa. tem feito e também dizer-lhes da alegria de tê-lo na
Assembléia, a fim de somarmos forças em matérias como essa, isto é,
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nas questões que envolvem o agronegócio como um todo, como a
agricultura e as dificuldades do trabalhador e do produtor rural, e
também para adequarmos a legislação, com o objetivo de preservar o
meio ambiente.

Sempre tenho dito que hoje, mais que nunca, nós, produtores rurais,
somos os primeiros a lutar e a agir, mais que falar, para preservar o
meio ambiente, que sabemos ser fundamental à preservação das
nossas nascentes, da qualidade do solo e das nossas matas, a fim de
termos um ambiente adequado para viver e produzir. Destruindo o
meio ambiente, estaremos destruindo as possibilidades de produção
de maneira adequada. O que não é aceitável são as atitudes, às
vezes autoritárias, de alguns elementos que saem praticando um
verdadeiro terrorismo de multas. Por outro lado, é também inaceitável
a burocracia que não tem a menor consideração pela luta do produtor,
que tem o ano agrícola, ou seja, o momento certo para plantar e
cuidar do solo, em função do clima.

Muitas vezes, o produtor entra no mês de junho com o pedido de
autorização para preparar uma terra e vê passar o período das chuvas
sem nem sequer ter resposta do seu pedido, tendo prejuízos
irreparáveis. Portanto, na linha de raciocínio de V. Exa., estamos
preparando aquele ciclo de debates, mas, como ficou para o início do
ano que vem, teremos, na próxima semana, no dia 13, - e com certeza
contaremos com sua presença e sua ajuda -, uma audiência pública,
para a qual foi convidado o Secretário de Estado, e esperamos obter
algumas mudanças significativas. Primeiro, acabar com multas
abusivas; segundo, estabelecer critérios lógicos e racionais para que o
licenciamento possa ocorrer. Que ocorra respeitando-se a natureza,
mas sem virar um pesadelo para o empreendedor, seja o produtor
rural, seja o pequeno empresário, que às vezes fica até dois anos
esperando uma autorização, pois quer fazer tudo dentro da lei, de
maneira correta.

Obrigado e, mais uma vez, parabéns pelo belo trabalho de V. Exa.,
que tem representado, de forma muito digna, não só São Sebastião
do Paraíso, mas uma ampla região do Sudoeste mineiro.

O Deputado Antônio Carlos Arantes - Agradecemos sua parceria em
todos os aspectos na defesa do cooperativismo e do setor
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agropecuário, principalmente nessas questões ambientais que nos
preocupam muito. V. Exa. disse bem, temos de preservar rios,
nascentes, fauna e flora, mas temos de preservar também o ser
humano. Não adianta ter tudo preservado enquanto o ser humano, o
produtor está passando fome e precisa sair de sua propriedade e de
seu meio em razão do excesso e da falta de compreensão de técnicos
que o penalizam.

Falando de meio ambiente, peço a esta Casa que nos ajude muito a
promover ações fortes a respeito do Rio São Francisco, para
chegarem ao Presidente Lula. É inadmissível o que está acontecendo,
a ponto de o Frei Luiz Cappio fazer greve de fome para mobilizar a
sociedade e conscientizar o governo da grande loucura que é o
projeto faraônico da transposição do Rio São Francisco. O governo
usa o argumento de levar água para os ribeirinhos, para 11 milhões de
nordestinos. Sabemos que isso não é verdade. Se o Presidente Lula
está mentindo, não sei. Se não estiver mentindo, está mal informado.
Quando a própria ANA e órgãos ligados ao meio ambiente e ao
governo federal também se posicionam contra a transposição do Rio
São Francisco, não é possível que o Presidente esteja mal informado.
Então, estaria realizando ações muito erradas. E não são
R$20.000,00 ou R$20.000.000,00, mas R$20.000.000.000,00. Isso
não é pouca coisa. E com o argumento de levar água para o
nordestino, o que também não é verdade, porque a água cai todo ano,
em média de 700mm³, em todas as propriedades do Nordeste
brasileiro. Se captarmos esses 700mm³ de água com tecnologia
simples e barata, ninguém passará sede. E ainda é possível fazer
uma exploração familiar na questão agrícola, é possível a pessoa ter
água para tomar e comida para se alimentar. Não tenham dúvida
disso.

Portanto, há uma interpretação errônea sim, e não podemos admitir
que dinheiro seja jogado no ralo, como acontecerá. Em um país em
que pessoas vivem debaixo da ponte, em que há favelas aos montes
e crianças brincando no esgoto, na porta do seu barraco; em um país
onde há isso, falta dignidade para muitas famílias. Enquanto pensam
em fazer obra faraônica de transposição de águas, primeiro deveriam
levar às famílias saneamento básico, moradia de qualidade, educação



971

integral, para que as crianças não fiquem na rua, prostituindo-se,
nesse grande aumento do trabalho infantil.

Não seria possível nosso Presidente, nosso meio político perceber
isso, voltar atrás e investir dinheiro com prioridade?

Muitas vezes, nós, que fomos Prefeitos, queremos fazer grandes
obras, mas vemos as pessoas passarem por dificuldades e investimos
onde está o grande problema da nossa sociedade.

O Deputado Fábio Avelar (em aparte) - Deputado, quero
cumprimentá-lo pelo pronunciamento. Temos debatido essa questão
do Rio São Francisco. É bom que nós, Deputados desta Casa, que
assinamos um requerimento da frente parlamentar contra a
transposição do Rio São Francisco, venhamos à tribuna mostrar aos
mineiros a nossa posição, a posição dos Deputados desta Casa,
daqueles que defendem a revitalização do Rio São Francisco.

Como sempre digo aqui nesta Casa, o Rio São Francisco está
morrendo e precisa ser revitalizado. Sabemos que hoje os recursos
destinados à revitalização desse rio são ínfimos. Realizamos uma
audiência pública nesta Casa na qual contamos com a participação do
representante da Codevasf, que nos informou sobre o que se previa
para a revitalização do Rio São Francisco em Minas Gerais, e os
recursos foram muito aquém das nossas necessidades. Mais grave
ainda, o representante da Codevasf informou que seriam necessários,
no mínimo, 20 anos para haver condições de revitalizar o Rio São
Francisco.

Então, numa situação difícil por que passam o rio e as populações
ribeirinhas, como podemos pensar em transpor essas águas para o
Nordeste? Esse é um projeto, como disse V. Exa., faraônico, que
gastará bilhões e bilhões de reais, e não resolverá a situação.

Esse é mais um projeto da indústria da seca que não resolverá os
problemas da seca. Ele já foi debatido várias vezes nesta Casa, e hoje
temos consciência de que não é o adequado.

Ao falarmos nas dimensões desse projeto, acredito que qualquer
pessoa entenda que se trata de um projeto absurdo que estão
tentando implantar. O mais grave é que estão tentando iludir a
população brasileira, ao falarem que o projeto matará a fome de nosso
irmão nordestino, o que, na verdade, não ocorrerá. Se assim fosse,
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hoje teríamos oportunidade de fazer um compromisso com um
Deputado do Norte, Deputado Paulo Guedes: estaremos a seu lado,
se for para implantar a água apenas para matar a sede de nosso
irmão nordestino. Mas isso não é verdade, é apenas pano de fundo. O
que se pretende é implantar esses recursos para interesses
empresariais, para o agronegócio e para criação de camarões para
exportação. Isso tudo a um custo absurdo, e temos de aproveitar
todas as oportunidades para denunciar o fato nesta Casa. Portanto,
quero cumprimentá-lo e falar da minha satisfação. V.Exa. é um
Deputado que conhece bem o Rio São Francisco, pois a sua cidade
está na nascente desse rio. Nós, Deputados, precisamos unir esforços
e lutar pela revitalização do Rio São Francisco, e não pela sua
transposição.

Mais uma vez, cumprimento-o e informo-lhe que estaremos juntos
na luta contra o projeto de transposição do Rio São Francisco.

O Deputado Antônio Carlos Arantes - Só para encerrar, espero que
o governo Lula repense o projeto de transposição do Rio São
Francisco. É hora de investir no social, com casa para quem precisa,
com esgoto e saneamento, porque este país tem evoluído muito
pouco. A revitalização do Rio São Francisco é viável, mas não se
deve nunca falar em transposição, cujo projeto é inviável e não fará
bem a este país. Obrigado.

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

O Deputado Dinis Pinheiro - Agradeço a generosidade do Presidente
Deputado Doutor Viana, que nos concede a oportunidade de falar
para os mineiros. Quero cumprimentar os Deputados, as Deputadas, a
imprensa, os visitantes. Hoje, pela manhã, tivemos oportunidade de
promover uma reunião que considero das mais importantes já
realizadas nesta augusta Casa, reunião conduzida e sabiamente
administrada pelo grande Presidente, Deputado Carlos Mosconi, da
Comissão de Saúde, foi ocasião em que tivemos condição de nos
debruçar e debater um tema que não nos alegra, muito menos nos
encanta, mas do qual não podemos fugir nem nos distanciar. A
imprensa tem noticiado, aliás de forma constante, esses fatos que têm
assustado os mineiros e deixado os brasileiros entristecidos. A cada
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dia que passa, mães e mais mães jogam e abandonam suas crianças,
seus bebês no lixo, no esgoto, na Lagoa da Pampulha, no Ribeirão
Arrudas, enfim, esse é o cenário lamentável que estamos vivenciando
no Estado brasileiro.

Pergunto aos Srs. Deputados e às Sras. Deputadas: “vamos
silenciar-nos ou vamos evidenciar a nossa indignação, o nosso
repúdio e buscar, de forma harmoniosa, alternativas, se não para
erradicar, pelo para atenuar e diminuir esse gravíssimo problema
social?”.

Tivemos oportunidade de estudar e de verificar, Deputado Rêmolo,
que outros países da Europa tiveram condição de implantar a figura
jurídica, ora ventilada por este Deputado e abraçada por tantos outros
parlamentares, o instituto jurídico denominado parto anônimo.
Senhoras e senhores, o que é o instituto parto anônimo? É a
oportunidade de a mãe, em um momento de desequilíbrio - são “n”
pretextos para que ela proceda assim -, dar à luz sem ter a obrigação
de se identificar. Países como França, Alemanha, Inglaterra, Itália,
Bélgica, Luxemburgo, Japão - aliás, a maior parte dos Estados
federados da grande potência Estados Unidos já implantou essa figura
chamada parto anônimo.

Vale a pena assinalar, Deputado Dalmo, V. Exa. que presenciou o
nosso encontro, que onde foi implementada a figura do parto anônimo
se conseguiu a redução - prestem atenção, Srs. Deputados e Sras.
Deputadas - do número de abortos e infanticídios, alcançando-se,
assim, o intento almejado por esses países: a preservação da vida.

É com base nisso que me apresento aqui hoje, é dessa forma e com
esse pensamento que propusemos essa reunião de hoje pela manhã,
com a participação de mais de 300 pessoas, de aproximadamente 15
Deputados e Deputadas, do Judiciário, do Ministério Público, do
Executivo, de Secretários de Estado, da Igreja, do Instituto Brasileiro
de Direito de Família - IBDFAM. Foi uma reunião extraordinária, que
nos deu oportunidade de aprender ainda mais sobre esse tema e, ao
mesmo tempo, reafirmar a nossa luta e o nosso propósito de
promover uma alternativa para essas mães destemperadas e
desequilibradas que, lamentavelmente, estão abandonando os seus
filhos.
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Esse é o nosso dever, essa é a nossa missão como Deputado
Estadual, como ser humano, como cristão, e creio que todos pensem
da mesma forma. Com muita altivez, todos os esforços serão feitos
para preservar e defender a vida dessas crianças, que têm o direito,
Deputado Luiz Tadeu Leite, de viver, sonhar, crescer, constituir
família, ter filhos e netos, enfim, de realmente ter uma relação familiar
iluminada, fraterna e abençoada por nosso Pai celestial.

A participação da Pastoral da Criança foi formidável. Tivemos a
oportunidade, de forma mais concreta e positiva, de compreender que,
ao mesmo tempo em que é imperioso o aumento das políticas
públicas, paralelamente, Deputado Getúlio Neiva, o Estado brasileiro
tem o dever maior de encontrar alternativas para acolher essas
crianças que querem ter luz, sonhar e viver.

Como todos sabem, não cabe à Assembléia Legislativa a
prerrogativa legal de instituir a figura jurídica do parto anônimo, mas
todos nós, como mineiros e mineiras, como Deputados e Deputadas,
empregados da população mineira, temos a obrigação de discutir esse
problema extremamente grave e delicado. A discussão precisa ser
grande, maciça, aprofundada, para encontrar alternativas.

Vou referir-me aqui, Srs. Deputados e Sras. Deputadas, a alguns
casos que tivemos oportunidade de relacionar diante do
acompanhamento da imprensa nacional. São casos de que a
imprensa nacional tomou conhecimento, mas há os que ficaram
desconhecidos de mineiros e brasileiros. Em um primeiro momento,
Deputado Dalmo Ribeiro Silva, observa-se aqui um bebê encontrado
no lixo, em Manaus. Deputada Maria Lúcia Mendonça, em outro
momento, bebê e criança são abandonados em casa da Zona Norte;
bebê é abandonado em hotel de Pernambuco, com 45kg de drogas -
Deputado Durval Ângelo, esse assunto requer muita seriedade e,
acima de tudo, muita sensibilidade -; um bebê de três meses,
Deputado Ademir Lucas, é abandonado ao lado de 45kg de maconha;
um bebê, Deputada Elisa Costa, foi encontrado em Taboão da Serra e
ainda se encontra internado. Na outra manchete, senhores visitantes,
temos: “Cresce o número de bebês abandonados no Rio de Janeiro”.
Em outra, uma situação extremamente assustadora, Deputado
Ronaldo Magalhães e Deputada Gláucia Brandão: “Vira-lata volta de
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passeio com pé de bebê na boca no Rio Grande do Sul”. E há outros
casos ainda: bebê é encontrado, Deputado Doutor Viana, em sacola,
no Rio Grande do Sul; bebê é encontrado, Deputado Paulo Cesar, em
área de mata fechada, e pasmem, Srs. Deputados e Sras. Deputadas,
repleto de feridas causadas por formigas e mais formigas; irmãs
encontram bebê em caixa de sapato; corpo de bebê, Srs. Deputados e
Sras. Deputadas, é encontrado em depósito de lixo no Distrito
Federal; bebê é encontrado em saco de lixo em Minas Gerais.

Esse é o quadro social que estamos vivenciando; esse é o retrato
literal da sociedade brasileira e vem reafirmar, com clareza, de forma
límpida, que estamos vivendo em dois Brasis: um Brasil rico, das
oportunidades, do progresso, da prosperidade, do desenvolvimento;
um Brasil que acolhe suas famílias e crianças com carinho, educação
qualificada e saúde digna; e, de outro lado, Deputada Gláucia
Brandão, um Brasil que está no papel, no Estatuto da Criança e do
Adolescente e na Constituição Federal, que, lamentavelmente, ainda
não tiveram oportunidade de ser plenamente exercidos e executados
pelo Estado brasileiro. Daí, a necessidade imperiosa e inadiável de se
buscarem alternativas para acolher essas crianças, haja vista que
essas mães, talvez por envolvimento com drogas ou com álcool, ou
por insuficiência financeira, problemas psicológicos ou mentais, enfim,
por “n” motivos, acabam por escrever essa parte triste na história
brasileira.

Alunos do Colégio Santo Agostinho sejam bem-vindos. Hoje,
diversos estudantes participaram do nosso encontro denominado
Parto Anônimo.

Antigamente, Srs. Deputados, existia a figura da roda exposta, ou a
figura da porta transitória ou giratória, que era feita em parceria com
orfanatos e com a Igreja Católica. De certo, tiveram oportunidade de
eliminar esse problema até na década de 50. Esses problemas foram
retomados com mais vigor e com mais felicidade. Daí, a figura do
parto anônimo, mais moderna e mais revestida de todas as condições
para acolher essas mães. Tenho a certeza absoluta de que, em
defesa da vida, em defesa das crianças, haveremos de fazer um
grande mutirão, uma grande caminhada em peregrinação, para que
essas crianças tenham oportunidade de viver.
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O Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte) - Muito obrigado,
Deputado. Quero parabenizá-lo pelo pronunciamento e pela audiência
pública hoje realizada na Comissão de Saúde, em que se discutiu o
parto anônimo. V. Exa. está trazendo para esta Casa uma novidade
que, lamentavelmente, temos de enfrentar, debater. Mas é necessário
dizer que, dentro do conjunto, dentro do ordenamento jurídico, quando
a mãe comete um delito - seria o parto anônimo ou qualquer outra
circunstância criminosa -, ela se encontra no estado puerperal. A
própria lei, a Criminologia, avalizada pela palavra do nosso querido
Reminho, vem ao encontro da necessidade da forma como foi
conduzido e cometido o suposto delito. A própria lei assume a
distinção: quando a mãe, comete o delito estando em estado
puerperal, é beneficiada pela própria lei criminal, desde que se
submeta a exame no Instituto Médico Legal, a exame psíquico,
conseqüentemente a ser requerido pela autoridade judiciária.

De qualquer maneira, a reflexão é importante. O debate realmente
nos apaixona. Temos de debater, temos de enfrentar, e temos de
contribuir, junto à Câmara Federal e ao Senado, com essas novas
sugestões. Lamentavelmente, estão ocorrendo outros fatos, mas a
Assembléia poderá contribuir com este. Tenho a certeza de que essa
audiência, hoje inaugurada por V. Exa., poderá fazer muito em prol
dessas mães infelizes, dessas famílias; poderá fazer com que a
política pública invista e seja um fator de ordenamento, contribuindo
para haver felicidade em todos os lares. Parabéns a V. Exa.!

O Deputado Dinis Pinheiro - Obrigado, Deputado Dalmo Ribeiro
Silva. Diante desse cenário triste e sombrio, trago esse tema para ser
amplamente discutido e debatido pelas Deputadas e pelos Deputados.

Para finalizar, apresentarei o depoimento de um senhor chamado
Renato Costa Monteiro, hoje com 81 anos de idade: “Fui deixado na
roda em 29/7/25. Meus pais adotivos me pegaram no hospital em
10/11/26, com 15 meses de vida. Não tenho revolta alguma, só sinto
um grande amor pela família que me adotou e me deu uma vida feliz”.

Que esse tema, extremamente polêmico, forte e instigante, seja
apreciado e estudado por esta Casa. Quero parabenizar o Deputado
Ruy Muniz, que imediatamente sugeriu a realização de audiência
pública também com a finalidade de estudar o instituto denominado
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adoção. Lamentavelmente, hoje o processo de adoção é ainda muito
burocrático, lento, extremamente moroso.

A vocês, mineiros, nossa mensagem de preocupação, e de que é
extremamente importante a discussão, e, acima de tudo, a nossa
motivação para encontrar alternativas e soluções para essas mães
que, lamentavelmente, estão entristecendo a nossa vida e a nossa
história. Muito obrigado.
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlos Mosconi.

O Deputado Carlos Mosconi - Queria, em primeiro lugar, Sr.
Presidente, parabenizar o Deputado Dinis Pinheiro não só pelo
pronunciamento feito agora, nesta tribuna, como também pela
iniciativa de organizar uma reunião tão importante como essa
realizada hoje, pela Comissão de Saúde, para discutir o chamado
parto anônimo, que, aliás, recebeu uma sugestão de mudança de
nome. O tema é da maior importância. O assunto é muito antigo, é
secular, mas é profundamente oportuno neste momento. Essa
questão tão grave, tão rude e tão cruel que estamos vivendo tem sido
reagudizada agora, com mães jogando criança nos rios, em lagoas,
em latas de lixo, nas condições mais cruéis que pudermos imaginar.
Tudo isso foi analisado em um contexto multidisciplinar, com a
presença de profissionais da área da saúde, do Judiciário,
organizações não governamentais, parlamentares, todos interessados
na questão, dando ao tema uma profundidade muito interessante.

A reunião transcorreu em um clima de certa emoção, porque
tivemos ali depoimentos de mulheres que trabalham em creches, com
muita experiência na área e que fizeram depoimentos extremamente
emocionantes. Enfim, é um tema que começa a ser discutido na Casa
agora, e naturalmente vai levar um tempo para se chegar a algum
encaminhamento.

Essa é uma questão crucial para a nossa sociedade. Trata-se de
uma falência do serviço público, uma falência da solidariedade, uma
falência das questões humanitárias, uma falência de tudo. A
impressão que temos é a de que, ao final dessa história, não sobrou
nada. A uma mãe, a uma jovem, a uma adolescente, restou apenas a
opção de jogar seu filho fora. Isso retrata, de uma forma muito
chocante para todos nós, a realidade social que o Brasil vive.
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Queria aproveitar também a oportunidade, meu caro Presidente,
para entrar em uma outra questão relacionada ao tema, a questão da
saúde. Ontem a Comissão de Saúde teve uma audiência pública no
Barreiro para falar sobre as questões de saúde da região. Foi uma
reunião conjunta com a Comissão de Direitos Humanos, presidida
pelo Deputado Durval Ângelo e solicitada pelo Deputado Célio
Moreira. Ela aconteceu numa casa paroquial chamada Cristo
Redentor, com a presença do Pe. Dionísio, que organizou a reunião
com toda a comunidade, uma reunião realizada para ouvirmos a
comunidade.

Ouvimos as queixas das pessoas a respeito da saúde. São queixas
pungentes que poderiam ter uma solução mais fácil, mais breve, mais
rápida, mas infelizmente não têm. Essa é a verdade. A Comissão de
Saúde rodou o Estado inteiro. Estivemos em várias cidades e ouvimos
todas as pessoas durante este semestre; mas estamos falando da
nossa Capital, de Belo Horizonte, de um bairro importante, dos mais
populosos da nossa cidade, o Barreiro. Temos lá um hospital grande,
um dos maiores da Fhemig, o Júlia Kubitschek, e temos a UPA da
Prefeitura, o posto de atendimento, enfim, uma estrutura de saúde.

Parece-me que há 400 médicos no corpo clínico do Hospital Júlia
Kubitschek, no Barreiro. Portanto, não é questão de falta de recursos
humanos, de enfermeiras. Há falta pontualmente, aqui e ali. O que
não há é estrutura. Ouvimos mãe se queixando de que o filho precisa
fazer um exame de endoscopia gástrica, há um ano e meio, mas não
consegue fazê-lo, e está perdendo peso. São queixas dessa natureza
que estamos ouvindo em Belo Horizonte. Outra mãe diz que seu filho
precisa ser operado de amígdala, há meses e meses, e não há como.

Deputado Domingos Sávio, antes de lhe conceder um aparte, e com
muito prazer, gostaria de dizer que a Comissão de Saúde, depois de
tudo que ouvimos e no intuito de colaborar com o governo, fez uma
emenda coletiva para o SUS de Minas Gerais, acrescentando-lhe
modestos recursos - 1% do orçamento do Estado para o sistema de
saúde, tirando da reserva de contingência para aplicar em setores
definidos, aos quais depois irei referir-me.

Isso é o que eu queria dizer, caro Presidente e caros colegas
Deputados. Estamos procurando colaborar para um setor claudicante
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no País. Penso que, em Minas Gerais, as coisas até avançaram -
porque temos um bom governo - com sensibilidade; temos um
Governador que enxerga as coisas, um bom Secretário de Saúde,
com uma boa equipe, que faz um bom trabalho e criou bons
programas. Mas ainda falta um pouco mais de injeção de recursos.

O Deputado Domingos Sávio (em aparte) - Deputado Carlos
Mosconi, caro amigo e companheiro de partido, de história e de lutas,
quero dizer, com muita alegria, que sua presença neste Parlamento já
nos dá um ânimo redobrado de chegar um pouco perto do que tem
faltado. Na verdade, sabemos que o problema não é de Minas; o
Brasil inteiro enfrenta essas dificuldades na área de saúde. O
problema não é de um governo ou de um partido, mas histórico. É um
problema que tem de ser enfrentado e resolvido - um dos primordiais -
, porque estamos falando de vidas humanas. Para isso, é necessário
gente que conheça e que tenha de fato compromisso político. Por isso
digo que ganhamos muito com a sua presença aqui. Já na
Constituição de 1988, na organização do Sistema Único de Saúde, V.
Exa. foi um dos timoneiros, um dos que deu todo o norte, a orientação
de uma política pública de saúde universal, com princípios de controle
social, transparência e gestão municipalizada num processo
descentralizado. Isso vem acontecendo, mas falta um pouco mais de
conhecimento e de decisões políticas em alguns casos.

A sua proposição é muito oportuna, e considero-me um liderado de
V. Exa. nesse processo. Sinto que o ambiente também é propício,
porque, como disse V. Exa., temos um Governador que tem mostrado
sua sensibilidade para essas questões. Aliás, o Governador fez apelos
veementes ao governo federal para que compartilhasse a CPMF, para
dar aos governos dos Estados uma capacidade mais imediata de
investimento na saúde; alguns apelos para desonerar parte do que é
usado como referência para o percentual de pagamento da dívida - o
Estado compromete 13% do orçamento -, para poder aplicar mais na
saúde. Infelizmente, não tem conseguido ainda sensibilizar o governo
federal, que teima em não fazer uma reforma tributária. Então teremos
de fazer o sacrifício aqui mesmo. Mas temos um Governador sensível,
e, com a sua presença nesta Casa, isso deve caminhar mais
rapidamente. E estarei ao seu lado.
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Irei, hoje ainda, Deputado Carlos Mosconi, que foi grande
Secretário, encontrar-me com o Marcus Pestana. Levo uma
preocupação de Divinópolis, onde me reuni, no final da semana
passada, na Funed, com o Prof. Gilson Soares, um grande cidadão -
foi Diretor Regional de Saúde e hoje é Diretor da Uemg em
Divinópolis. Ele, com uma comissão de Vereadores, fez um trabalho, a
partir de uma audiência pública da qual participei como Deputado,
para verificar saídas para falta de leitos.

Já concluirei. Quando era Prefeito, Divinópolis tinha mais de 400
leitos do SUS em hospitais conveniados, mas atualmente não chegam
a 200, Deputado Carlos Mosconi. Passaram-se 10 anos, o problema
aumentou, e a oferta de leitos diminuiu. Dois hospitais particulares
disseram: “Se credenciarem o serviço de cardiologia, atendo pelo
SUS; se credenciarem a ortopedia, trabalho para o SUS”. Essa é uma
relação de contrapartida. É preciso que façamos negociações para
resolver esse problema. Sem dúvida, V. Exa. será o timoneiro nesses
avanços para Minas Gerais no que diz respeito ao Parlamento. Serei o
seu liderado e tentarei somar não só nessa emenda que V. Exa.
propõe, mas também em ações como essas que estou procurando
resolver não para Divinópolis, mas para o Centro-Oeste. O São João
de Deus e aqueles hospitais atendem a mais de 1 milhão de pessoas
da região.

Deputado Carlos Mosconi, parabéns pela iniciativa.
O Deputado Carlos Mosconi - Deputado Domingos Sávio, agradeço-

lhe as palavras. O seu apoio nessa questão é muito importante para
todos nós.

O problema em Divinópolis de diminuição dos leitos do SUS também
ocorre em todo o Estado e, de certa maneira, no Brasil inteiro - aliás,
nos outros Estados até com maior intensidade. Por quê? Porque esta
é que tem sido a triste realidade: o SUS está encolhendo, na medida
em que não há recurso, a tabela é muito baixa e os profissionais não
querem trabalhar dessa maneira. As condições de trabalho são muito
precárias. Temos o aumento da população e da demanda e a
diminuição dos serviços. Meu caro Deputado, por isso estamos
realizando todo esse trabalho.

Antes de conceder, com muito prazer, o aparte ao Deputado Getúlio
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Neiva, gostaria de dizer que relacionamos aqui alguns programas da
Secretaria de Saúde, tais como Sistema de Transporte Sanitário, que
é muito importante para transportar pacientes de uma cidade para
outra, a fim de fazer, por exemplo, hemodiálise. É preciso que haja
esse transporte sanitário.

O Pró-Hosp foi um bom programa que a Secretaria de Saúde criou
por meio do Secretário Marcus Pestana. É preciso estendê-lo para
urgência e emergência, porque esse é um dos setores da saúde mais
claudicantes no Estado e em todo o País. Ninguém mais quer atender
a urgência nem emergência. Isso acontece em Divinópolis, Teófilo
Otôni, Governador Valadares - aliás, em Januária, esse atendimento
fechou. Em Pirapora, o pronto-socorro está pronto, mas o Prefeito não
quer deixá-lo funcionar, porque não há condições para isso. Em Poços
de Caldas, minha cidade, o Prefeito Sebastião Navarro teve de pôr
R$14.000.000,00 dos recursos da Prefeitura, por meio do
Departamento Municipal de Eletricidade, para manter o hospital vivo,
em razão do déficit que ocorre, principalmente pela urgência e pela
emergência. Estamos investindo na questão da saúde preventiva,
nesse item, nesse setor, na Farmácia de Minas, no Saúde em Casa.
Então, são essas questões, entre outras aqui.

Estamos dizendo de onde vêm os recursos. Não adianta querer
votar uma emenda com recurso de R$225.000.000,00. De onde o
retiraremos? Da reserva de contingenciamento. Então isso é possível.

O Deputado Getúlio Neiva (em aparte) - Deputado Carlos Mosconi,
queria fazer coro com as palavras do nosso grande Líder e
companheiro. A presença de V. Exa. realmente enriquece o
Parlamento mineiro pela sobriedade, pela seriedade e pelas
observações bem-feitas. Queria apenas informá-lo de que, depois da
visita da Comissão de Saúde a Teófilo Otôni, três hospitais foram
fechados, e só ficou um. A coisa piorou bastante depois que V. Exa.
esteve lá com a Comissão de Saúde.

Queria dizer também que estamos à véspera de uma decisão
importante do Senado Federal, pois 40% da CPMF, que, aliás, como
Deputado Federal, ajudei a criar, foram desviados pelo governo
federal. Aí está uma razão bastante clara da falta de recursos para o
SUS. V. Exa. tem sido delicado em não mostrar as mazelas da saúde.
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Conheço e sei como V. Exa. se tem comportado ao longo da sua vida,
equilibradamente, procurando não fazer acusações e pondo as coisas
nos seus devidos lugares, com muita mestria. Mas eu gostaria de
registrar que, ao fazerem as críticas ao sistema de saúde, devem
lembrar que 40% dos recursos da CPMF seriam destinados à saúde.
Portanto 40% de R$40.000.000.000,00 seriam R$16.000.000.000,00
que deixaram de investir no sistema de saúde. V. Exa. e o nosso
Presidente, como médicos, sabem disso. A falência do sistema de
saúde está nos desvios feitos pelo governo federal do dinheiro da
CPMF. Se continuarem sendo desviados, estão certos os Senadores
da República em acabar com essa contribuição, tirarem-na das costas
dos brasileiros.

O Deputado Carlos Mosconi - Agradeço demais o aparte de V. Exa.,
que tem toda a razão no que disse. Estávamos juntos na ocasiaõ da
criação do imposto.

A contribuição foi criada pelo então Ministro Adib Jatene para
socorrer a saúde, que estava numa condição precariíssima, como está
hoje novamente. Acho que hoje a situação é até mais grave do que
naquela época. Lamentavelmente, os recursos foram desviados para
outros setores. Hoje o Senado está brigando para aprovar a CPMF
com a pressão do governo federal, mas já com os recursos desviados,
como V. Exa. disse. Já tiraram os recursos da saúde e ainda usam-na
como moeda de troca para a CPMF. E qual é essa moeda? É a
regulamentação da Emenda nº 29, aprovada no ano 2000 e até hoje
não regulamentada.

É uma lástima termos de trabalhar em cima de um setor tão vital
para a população brasileira, mas tão maltratado pelo governo. Essa é,
então, a triste realidade.

O Deputado Getúlio Neiva (em aparte) - Não culpem V. Exa. nem a
mim, que estávamos lá criando a CPMF, pois essa culpa não é nossa.

O Deputado Carlos Mosconi - Não é nossa.
O Deputado Getúlio Neiva (em aparte) - Criamos os instrumentos

para que o governo pudesse dar assistência à saúde. Da mesma
forma, não culpem o Parlamento mineiro por lutar, como estamos
lutando, como V. Exa. está lutando, para colocar mais recursos na
saúde.
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Não temos culpa; a culpa é do Executivo federal, que desvia os
recursos. Parabéns, Deputado.

O Deputado Carlos Mosconi - Agradeço a V. Exa., Deputado Getúlio
Neiva, que mostrou uma voz possante no nosso Parlamento. Na
verdade, não só aqui, mas também fora dele, tem demonstrado isso
com muita competência. Agradeço a V. Exa.

Encerro o meu pronunciamento, solicitando a compreensão da
Casa, meu caro Presidente Doutor Viana, para esse trabalho coletivo
que toda a Comissão de Saúde tem feito. Todos os membros dessa
Comissão, Deputados Hely Tarqüínio, Carlos Pimenta, Doutor Rinaldo
e Ruy Muniz, assinaram essa emenda por meio da qual a Comissão
de Saúde pretende contribuir com seu trabalho para minimizar um
problema grave do Estado, que é a questão de saúde. Muito obrigado,
Sr. Presidente.
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Vanderlei Miranda.

O Deputado Vanderlei Miranda - Sr. Presidente, inicio minha fala
concedendo ao meu Líder de bancada, Deputado Adalclever, que se
manifestou... Tudo bem.

Continuarei na mesma linha de raciocínio do nosso colega Deputado
João Leite. Antes, saúdo os queridos amigos e amigas da TV
Assembléia, os servidores da Casa, os profissionais da imprensa que
fazem a cobertura desta reunião, os colegas Deputados e Deputadas.
O Deputado João Leite falava da profecia de Amós. No aparte que fiz,
disse que conhecer a história do povo de Israel e ter contato com os
judeus é ter contato com a Bíblia viva. E viva em todos os sentidos e
aspectos, por exemplo quando lemos uma profecia como essa,
proferida por Amós, há mais de 2.700 anos. O Prof. Marx Golgher,
que é um especialista, um profundo estudioso e autoridade na história
de seu povo, sabe perfeitamente que é de se emocionar poder, após
2.700 anos, constatar que um profeta falou do que aconteceria em
1947 e se consolidaria em 1948. É algo emocionante saber que os
registros bíblicos, principalmente no tocante às profecias, são
verdadeiros e estão se cumprindo.

Temos uma grande referência para a nossa fé cristã no povo judeu.
Também temos podido compartilhar dessa comunhão a que o
Deputado Domingos Sávio, trazendo à lembrança o Salmo 133, se
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referiu muito bem, citando a frase que diz o seguinte: “Oh, quão bom e
agradável é viverem unidos os irmãos!”. Isso está registrado como
uma referência para nós; e assim consideramos o povo judeu como
um povo irmão.

Estamos felizes por ter, no meio do povo judeu, incluída a pessoa de
Jesus, que para nós, cristãos, é a grande referência e o nosso modelo
de conduta na fé que processamos, a fé cristã.

Ficamos muito felizes por termos, da parte da comunidade israelita,
em Belo Horizonte, essa proximidade, essa amizade e a oportunidade
de, em vários momentos, compartilharmos da mesma alegria e, por
que não dizer, da mesma fé.

Fico muito honrado de poder comparecer a esta tribuna para, mais
uma vez, fazer uma homenagem ao povo judeu. Prof. Marx Golgher,
descobri que tenho profundas ligações de raízes com o povo judeu.
Num estudo feito por meu colega, o rabino Marcelo Miranda, ele
concluiu que ele, como Miranda, e que eu, também como Miranda,
saímos de uma mesma região da Espanha. Até então, imaginava que
era portuguesa a região, mas o estudo dele mostrou que não. Foram
os judeus espanhóis que se instalaram na região em direção à Bahia.
Para a minha alegria, a minha família descende dos judeus espanhóis,
ou seja, dos Mirandas da Espanha.

Quando, pelo estudo, descobri que tenho essa ligação, mais feliz
ainda fiquei. Já nutria uma profunda admiração pelo povo judeu, muito
mais por saber que existe essa ligação e que a origem da minha
família está exatamente ali, no povo judeu da Espanha. Se não me
falha a memória, nos Sefaradins. Fico muito feliz por isso e também
honrado por poder fazer parte dessa comunidade e compartilhar de
suas alegrias e conquistas.

Oro para que aquilo que está sendo trabalhado neste momento, em
relação aos conflitos acontecidos entre os judeus, os palestinos e os
árabes, seja levado a bom termo e que se encontre uma maneira de
resolver essa situação, mas acima de tudo crendo que tudo o que
acontece é cumprimento de uma profecia bíblica que tem os seus
desfechos.

Mais uma vez, parabenizo os membros da Nação Israelita da nossa
Capital e de todo o Estado de Minas Gerais. Obrigado.
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   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado João Leite.
O Deputado João Leite - Sr. Presidente, Deputado Doutor Viana,

Srs. Deputados, telespectadores da TV Assembléia, hoje é um dia
importante para toda a comunidade judaica de todo o mundo,
especialmente a de Minas Gerais, que se faz presente na Assembléia
Legislativa com alguns de seus líderes. Temos aqui, nesta tarde, na
audiência e na reunião plenária da Assembléia Legislativa, nosso líder
da comunidade judaica Marx Golgher, Jaime Aronis, representando
tantos líderes judeus de Minas Gerais, como o nosso Presidente da
Federação Israelita, Sílvio Musman. Lembro também outras grandes
figuras como José Weintraub e tantos outros que tantas contribuições
têm dado para o nosso país e para o Estado de Minas Gerais, com a
Pastora Jane Silva, que representa essa grande união entre Brasil e
Israel. (- Lê:)

Sr. Presidente, Deputadas e Deputados, na quinta-feira, dia 29 de
novembro, completaram-se 60 anos da histórica decisão da ONU,
relacionada à fundação do Estado de Israel. Nessa data, em 1947, na
cidade norte-americana de Lake Success, próxima a Nova Iorque, o
Presidente da Assembléia Geral da ONU, o estadista brasileiro
Oswaldo Aranha, entrou para a história de Israel no glorioso e
fundamental capítulo para o povo judeu. Cinqüenta e seis países
participaram da votação da conhecida Resolução da Partilha - decisão
sobre o destino de uma região no Oriente Médio.

A resolução, que decidiu pela divisão daquele território em dois
novos Estados, um judeu e o outro árabe, foi aprovada. A liderança
judaica, naquele período, acatou a resolução, enquanto os países
árabes rejeitaram a criação dos dois Estados, negando a legitimação
de um Estado judeu, a existência do Estado de Israel na região.

Seis meses após a batida do martelo pelas mãos de Oswaldo
Aranha, Israel declarou, no dia 14/5/48, sua independência. Nessas
seis décadas, Israel vem buscando a paz com seus vizinhos, sendo
que acordos de paz foram assinados com o Egito e a Jordânia. Com
os palestinos, Israel já enfrentou períodos de negociações e períodos
de terrorismo e violência.

Hoje nos encontramos, mais uma vez, frente à tentativa de
resolvermos o conflito através de encontro em Annapolis, Estados
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Unidos da América, para o lançamento das negociações entre Israel e
os palestinos. O objetivo é chegar ao entendimento e ao progresso em
direção à concretização de uma visão de dois Estados para dois
povos convivendo em paz e segurança.

Comemoramos com grande orgulho e satisfação a data de 29 de
novembro, que marca a abertura, há 60 anos, do caminho para a
realização do sonho de gerações: a fundação do Estado de Israel.

Sei que Marx Golgher, grande lutador dessa causa, sente essa
emoção, que é a mesma de tantos judeus espalhados pelo mundo.
Muitos fizeram a volta para a sua casa, a volta para Israel.
Recentemente, Deputado e Pastor Vanderlei Miranda, eu, que tive a
oportunidade de estar em Israel, fiquei impressionado com um povo
que se uniu em tão pouco tempo para criar aquele gigante, aquela
infra-estrutura impressionante, aquele país que se desenvolve e que
mostra ao mundo um caminho de excelência que os povos devem
percorrer.

O Deputado Eros Biondini (em aparte) - Cumprimento o nobre
Deputado João Leite, as Sras. Deputadas, os Srs. Deputados, os
amigos presentes nas galerias desta Casa e, de maneira especial,
nosso querido Marx Golgher, a Pastora Jane e o Sr. Jaime, que hoje
representa também essa maravilha da comunidade de Israel.
Congratulo-me, juntamente com todos, por esse momento histórico,
quando se completam 60 anos da partilha da Palestina pela ONU.

Deputado João Leite, eu, como membro ativo da Renovação
Carismática Católica, como missionário na nova evangelização que a
Igreja propõe até os confins da terra, gostaria de dizer que nos alegra
esse marco histórico, essa data tão importante. Queremos
compartilhar não só essas alegrias, mas também a luta do Estado de
Israel. Não há como conceber a nova evangelização, a forma
carismática de pregar e anunciar o Evangelho sem recorrer a toda a
história do povo de Israel. Não haveria cristianismo se não houvesse o
povo judeu, que lhe deu origem. Parabéns pelo pronunciamento de V.
Exa.

Quero deixar registrada a identidade desse nosso trabalho
carismático, católico, da Renovação Carismática Católica, que tem
como uma de suas características o estudo bíblico, a história do povo
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escolhido, que, a partir do povo de Israel, acaba sendo todos nós, um
povo escolhido por Deus. Quero parabenizá-lo e a todos que hoje
compartilham dessa festa. Parabéns.

O Deputado João Leite - Obrigado, Deputado Eros Biondini.
Cumprimento de profecias. Enquanto eu falava, recebi um telefonema
de Simon Kaplum, que acompanha atentamente esta manifestação
que fazemos aqui desta tribuna.

O Deputado Vanderlei Miranda (em aparte) - Nobre colega
Deputado João Leite, sinto-me um privilegiado por ter nascido no
Brasil, País tradicional e historicamente cristão. Particularmente, sinto-
me privilegiado por poder compartilhar deste tempo de comunhão com
os judeus em Belo Horizonte, com o trabalho da Federação Israelita,
com nosso amigo Marx Golgher, que aqui está, e com a Pastora Jane,
com quem temos tido oportunidade de, nessa caminhada na busca da
unidade, compartilhar de momentos muito ricos e produtivos.

Falar do povo judeu é mergulhar na história da humanidade, do
homem. Fico feliz porque afinamos com o povo judeu na fé. Cremos
no mesmo Deus. Temos por pai na fé Abrahão; na sua linhagem,
Isaac e Jacó. Queremos, sempre que pudermos, nas oportunidades
que tivermos, principalmente nesta Casa, em que V. Exa. conduz
muito bem essa relação com a comunidade israelita de Belo Horizonte
e de Minas Gerais como um todo, manifestar nosso apreço e nosso
respeito pelo povo judeu.

E estou feliz por ver que o povo judeu é o cumprimento de forma
visível e materializada de uma profecia. Quando olhamos para a terra
de Israel e vemos uma Nação consolidada, tendo como parte desse
projeto de retorno à terra a intervenção de um brasileiro, Osvaldo
Aranha, que muito contribuiu nesse processo, isso nos alegra, como
brasileiros, saber que temos lá uma participação que foi decisiva para
não só a partilha, mas para o próprio restabelecimento do Estado de
Israel.

Parabéns a V. Exa. pelo pronunciamento. Parabéns ao povo judeu
pelos 60 anos da partilha, e agora também por completar 60 anos de
ressurgimento como Nação, como Estado, com o direito de adquirir ali
o seu quinhão de terra.

O Deputado João Leite - Obrigado, Deputado. Quero passar a
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palavra ao Líder da base do governo na Assembléia Legislativa,
Deputado Domingos Sávio, que aliás deverá falar da ida do nosso
Governador Aécio Neves, recentemente, a Israel, para buscar esse
entendimento técnico para o semi-árido mineiro e a experiência vasta
em tecnologia que Israel detém; nosso Governador teve esse contato,
além de tratar da questão de segurança. Ao mesmo tempo, faço uma
saudação ao Deputado e Pastor Antônio Genaro, presente neste
Plenário.

O Deputado Domingos Sávio (em aparte) - Deputado João Leite, oh
quão bom que os irmãos vivam em união!

O Deputado João Leite - Salmo 133.
O Deputado Domingos Sávio (em aparte) - Sim, Salmo 133. Sinto

isso de uma forma muito especial com respeito a V. Exa., porque V.
Exa. já prenunciou o que eu iria dizer. Nós nos afinamos de forma
plena nos nossos ideais políticos e comungamos de uma forma muito
intensa os nossos sentimentos cristãos.

Agora, como cristão, quero também me dirigir a V. Exa. para me unir
em cumprimento ao povo judaico, ao povo de Israel, a esse feito da
história da humanidade, a criação do Estado de Israel, algo bíblico
que se materializou no século XX, mas que talvez represente o grande
desafio do século XXI, o desafio que deve ser construído sob a égide
da tolerância e do entendimento.

Foram essas as palavras mais utilizadas pelo nosso Governador na
entrevista que concedeu em terras do Oriente, em Israel, quando
falava da importância para todos nós, brasileiros, para todo o mundo,
de tudo o que se passa e se passou ali.

Estendo esse cumprimento ao Pastor Marx Golgher, à Pastora Jane
e às lideranças do povo de Israel aqui no Brasil. Temos a convicção
de que, de certa forma, esta também é a pátria do povo judaico,
porque aqui vivemos numa harmonia respeitosa. Esse é um povo que
muito fez pelo Brasil, às vezes aqui chegando nas situações mais
difíceis, mas com espírito de construir e continuam fazendo isso.

Portanto, queremos unir-nos nesse júbilo que V. Exa. manifesta e
mais uma vez cumprimentá-lo. Líder é V. Exa.. É meu líder natural
não apenas pelo carisma, pelo comportamento, pela ética, pela
postura que tem em sua vida pessoal, de cristão e evangelizador, mas
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especialmente na vida pública, que escolheu para contribuir para a
construção de um mundo melhor. Parabéns! Estou me unindo a V.
Exa. em júbilo com o povo judeu.

O Deputado João Leite - Obrigado, Deputado Domingos Sávio.
Agradeço muito esses apartes que vieram trazer brilho a esta
manifestação tão singela a esse povo a quem devemos tanto.

Em Israel, a comemoração desse dia especial, organizado pelo
Ministério das Relações Exteriores de Israel, em parceria com a
confederação e federações israelitas no Brasil, contou com a
presença da família de Oswaldo Aranha. No Brasil, vários eventos
ocorreram em torno do dia 29 de novembro, visando a homenagear os
60 anos da resolução da ONU e o papel desse estadista brasileiro na
qualidade de Presidente da II Assembléia Geral da ONU. Assim, o
Brasil, País forjado nas tradições de paz e de respeito aos direitos de
autodeterminação dos povos, teve a honra excepcional de participar
ativamente, na pessoa de Oswaldo Aranha, da realização da profecia
do profeta Amós, proferida há mais de 2.700 anos e escrita em seu
livro, no capítulo 9, versículos 14 e 15: "Trarei de volta do exílio o meu
povo de Israel; reedificarão as cidades assoladas, e nelas habitarão.
Plantarão vinhas e beberão o seu vinho; farão os seus pomares e lhes
comerão o fruto. Plantá-los-ei na sua própria terra, e não serão mais
arrancados da terra que lhes dei, diz o Senhor teu Deus".
  Encerrando, gostaria de convocar a sociedade brasileira a
acompanhar e a interceder pelo sucesso das negociações entre Israel
e a Autoridade Palestina para que a paz, o bom-senso e, sobretudo, a
vida prevaleçam no entendimento entre os líderes responsáveis por
esse grande e histórico entendimento. Muito obrigado. “Shalom”!

Questão de Ordem
O Deputado Gilberto Abramo - Gostaria que ficasse registrada nos

anais da Casa a presença do nosso Prof. Marx Golgher, ex-Presidente
da Associação Israelense Brasileira - AIB. Faço minhas as palavras
dos Deputados João Leite e Vanderlei Miranda.

2ª Parte (Ordem do Dia)
1ª Fase

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

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

comunicações apresentadas nesta reunião pelas Comissões de
Participação Popular - aprovação, na 15ª Reunião Extraordinária, em
28/11/2007, das Propostas de Ação Legislativa nºs 49, 53, 56, 59, 63,
70, 73, 136, 159, 174 a 182, 250, 256, 281, 445 a 447, 465 e
467/2007, 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 74, 77 e 139/2007, de autoria popular, na forma de
emendas apresentadas ao Projeto de Lei nº 1.615/2007, das
Propostas de Ação Legislativa nºs 51, 54, 57, 58 e 61/2007, de autoria
popular, na forma de emendas aos Projetos de Lei nºs 1.615 e
1.616/2007 e de requerimentos apresentados, e das Propostas de
Ação Legislativa nºs 333 e 334/2007, de autoria popular, na forma de
requerimentos apresentados; de Transporte - aprovação, na 34ª
Reunião Ordinária, em 4/12/2007, dos Projetos de Lei nºs 388/2007,
do Deputado Zé Maia, 1.670/2007, dos Deputados Sávio Souza Cruz,
Adalclever Lopes, Gilberto Abramo, Vanderlei Miranda, Luiz Tadeu
Leite, Getúlio Neiva, Ivair Nogueira e Antônio Júlio, e dos
Requerimentos nºs 1.535/2007, do Deputado Célio Moreira, e 1.538 e
1.539/2007, do Deputado Tiago Ulisses; de Política Agropecuária -
aprovação, na 31ª Reunião Ordinária, em 4/12/2007, do Requerimento
nº 1.563/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva; de Administração
Pública - aprovação, na 34ª Reunião Ordinária, em 5/12/2007, dos
Requerimentos nºs 1.542 a 1.544/2007, da Comissão de Direitos
Humanos; e de Segurança Pública - aprovação, na 33ª Reunião
Ordinária, em 5/12/2007, dos Requerimentos nºs 1.564/2007, do
Deputado Dalmo Ribeiro Silva, e 1.577/2007, do Deputado Deiró
Marra (Ciente. Publique-se.).

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

do inciso VIII do art. 232 do Regimento Interno, requerimento do
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Deputado Carlin Moura, solicitando a retirada de tramitação do Projeto
de Lei nº 1.662/2007 (Arquive-se o projeto.); e, nos termos do inciso
VII do art. 232, c/c o art. 141, do Regimento Interno, requerimento do
Deputado Zezé Perrella, solicitando a inclusão em ordem do dia do
Projeto de Lei nº 1.068/2007.

Questões de Ordem
O Deputado Rêmolo Aloise - Sr. Presidente, a matéria em pauta

necessita quórum para ser aprovada. Verificando que isso não é
possível, solicito que V. Exa. faça a recomposição de quórum ou
encerre os trabalhos.

O Deputado Durval Ângelo - A questão de ordem do Deputado
Rêmolo Aloise está correta, pois não há quórum para votação. Mas,
pelo número de Deputados que estão nas Comissões, poderíamos
passar para o tempo de liderança, e este parlamentar trará ao
Plenário matéria muito importante. Com 26 Deputados, podemos
discutir. Portanto, solicito a V. Exa. que passemos para a concessão
do tempo de liderança, pois não há quórum para votação de matéria.

O Deputado Rêmolo Aloise - As palavras do Deputado Durval
Ângelo, em parte, poderiam ser acatadas por V. Exa., mas não vejo
26 Deputados para que V. Exa. coloque qualquer matéria em
discussão. Solicito a V. Exa. que encerre a reunião.

O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, solicito recomposição
de quórum.

O Sr. Presidente - É regimental. Solicito ao Sr. Secretário que
proceda à chamada dos Deputados para a recomposição de quórum.

O Sr. Secretário (Deputado Carlin Moura) - (- Faz a chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 21 Deputados.

Portanto, não há quórum para a continuação dos trabalhos.
Palavras do Sr. Presidente

A Presidência encerra, nos termos do art. 244 do Regimento Interno,
a discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei no 1.416/2007, uma vez
que permaneceu em ordem do dia por seis reuniões, e informa ao
Plenário que no decorrer da discussão foram apresentados ao projeto
um substitutivo do Deputado Carlin Moura, que recebeu o nº 1, e um
da Deputada Elisa Costa, que recebeu o nº 2, e que, nos termos do §
2º do art. 188 do Regimento Interno, encaminha os substitutivos com o
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projeto à Comissão de Saúde para parecer.
- O teor dos substitutivos apresentados é o seguinte:

SUBSTITUTIVOS AO PROJETO DE LEI Nº 1.416/2007
SUBSTITUTIVO Nº 1

Cria o Conselho Estadual de Saneamento Básico e dá outras
providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica criado o Conselho Estadual de Saneamento Básico -

Cesb -, órgão deliberativo e colegiado, de nível estratégico superior,
do Sistema Estadual de Saneamento Básico.

Parágrafo único - Deverão incluir-se entre as competências do Cesb:
I - aprovar a proposta de projeto de lei que dispõe sobre o Plano

Quadrienal de Saneamento Básico, a ser apresentado pelo Poder
Executivo à Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, até o
dia 30 de junho do primeiro ano de mandato do Governador do
Estado;

II - apreciar e publicar, até 30 de abril de cada ano, relatório anual
sobre a situação de salubridade ambiental no Estado;

III - supervisionar, acompanhar e avaliar a execução do Plano
Estadual de Saneamento Básico aprovado;

IV - apreciar e aprovar a proposta de orçamento anual do setor
público estadual na área de saneamento básico;

V - decidir sobre a alocação de recursos financeiros para os órgãos
estaduais e municipais, bem como fiscalizar sua aplicação;

VI - implementar e manter um programa de avaliação de custos, de
forma a gerar indicadores;

VII - coordenar a integração com as demais áreas da administração
estadual, sobretudo as de saúde, meio ambiente, recursos hídricos,
desenvolvimento urbano e habitação;

VIII - fomentar, em sua área de atuação, a formação de recursos
humanos, o desenvolvimento científico, a pesquisa e a capacitação
tecnológica;

IX - estimular a institucionalização de programas de educação em
saúde, com ênfase em saneamento básico, nos vários níveis de
ensino inclusive nos meios de comunicação de massa;

X - propiciar, por todos os meios ao seu alcance, o acesso da
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população a informações sobre saneamento.
Art. 2º - Será assegurada a representação paritária entre a

sociedade civil organizada e representantes do poder público no
Cesb.

§ 1º - Representam a sociedade civil organizada:
I - um cientista de notório saber;
II - quatro representantes das associações microrregionais de

Municípios;
III - um representante da Associação dos Serviços Municipais de

Água e Esgoto - Assemae -;
IV - um representante da Associação Brasileira de Engenharia

Sanitária Ambiental - Abes -;
V - um representante sindical da área da saúde;
VI - um representante da Associação Brasileira de Água

Subterrânea - Abas -;
VII - um representante da Associação Brasileira de Recursos

Hídricos - ABRH -;
VIII - um representante da Associação dos Conselhos Municipais de

Defesa do Meio Ambiente - Acode -;
IX - um representante da Associação das Companhias Estaduais de

Saneamento Básico - Aesb -;
X - um representante da Associação Mineira de Defesa do Ambiente

- Amda -;
XI - um  representante  da  Associação Mineira dos Municípios -

AMM -;
XII - um representante da Associação Nacional de Secretários

Municipais de Meio Ambiente - Annama -;
XIII - um representante da Associação dos Vereadores de Minas

Gerais - AVMG -;
XIV - um representante da Federação das Associações de

Moradores em Bairros, Vilas e Favelas de Belo Horizonte - Famob -;
XV - um representante do Sindicato dos Trabalhadores nas

Indústrias de Purificação e Distribuição de Água e em Esgotos -
Sindágua -;

XVI - um representante do Programa Estadual de Orientação e
Proteção do Consumidor - Procon -;
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XVII - um representante das centrais sindicais;
XVIII - um representante da Associação das Donas de Casa.
§ 2º - Representam o poder público:
I - um representante da Assembléia Legislativa;
II - um representante da Caixa Econômica Federal;
III - um representante da Fundação Nacional de Saúde;
IV - um representante do Ministério Público;
V - um representante da Secretaria de Estado de Agricultura,

Pecuária e Abastecimento e da Empresa de Assistência Técnica e
Extensão Rural de Minas Gerais - Emater -;

VI - um representante da Secretaria de Estado de Ciência e
Tecnologia e da Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais -
Cetec -;

VII - um representante da Secretaria de Estado de Fazenda;
VIII - um representante da Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Regional e Política Urbana;
IX - um representante da Secretaria de Estado de Transportes e

Obras Públicas;
X - um representante da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável e da Fundação Estadual do Meio
Ambiente - Feam -;

XI - um representante da Secretaria de Estado do Planejamento e
Coordenação Geral;

XII - um representante da Secretaria de Estado de Educação;
XIII - um representante da Secretaria de Estado de Saúde;
XIV - um representante da Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Social;
XV - um representante do Banco de Desenvolvimento de Minas

Gerais - BDMG -;
XVI - um representante da Universidade Federal de Minas Gerais -

UFMG - e do Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental -
Desa -;

XVII - um representante da Universidade Estadual de Minas Gerais -
Uemg -;

XVIII - um representante da Companhia de Saneamento de Minas
Gerais - Copasa -;
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XIX - um representante do Instituto Mineiro de Gestão das Águas -
Igam -;

XX - um representante da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.
§ 3º - Cada membro do Cesb terá um suplente, que o substituirá em

caso de impedimento.
§ 4º - O Cesb será presidido por um de seus Conselheiros, eleitos

entre seus pares.
Art. 3º - O Cesb contará com uma Secretaria Executiva, responsável

pelas ações de cunho operacional demandadas pelo Conselho e pelo
municiamento das informações necessárias às suas deliberações.

Parágrafo único - O governo do Estado assegurará recursos
suficientes para garantir a estrutura física e de pessoal demandada
para a implantação e o funcionamento da Secretaria Executiva e do
Cesb.

Art. 4º - O regulamento do Cesb disporá sobre a formação de
câmaras especializadas, sobre a estrutura administrativa de sua
Secretaria Executiva e sobre a dinâmica das reuniões plenárias, além
de outras questões de caráter específico, devendo ser submetido à
aprovação do pleno do colegiado.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 5 de dezembro de 2007.
Carlin Moura

SUBSTITUTIVO Nº 2
Cria o Conselho Estadual de Saneamento Básico - Cesb - e dá

outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1° - De acordo com o disposto no art. 192, § 1 °, da Constituição
do Estado, fica criado o Conselho Estadual de Saneamento Básico -
Cesb -, órgão colegiado estratégico, de natureza deliberativa,
vinculado à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional e
Política Urbana - Sedru.

Art. 2° - O Cesb, na condição de órgão integrante d o Sistema
Estadual de Saneamento Básico, de que trata a Lei n° 11.720, de 28
de dezembro de 1994, tem por finalidade a definição de estratégias, a
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formulação de políticas de saneamento básico e o acompanhamento
da respectiva execução.

Art. 3° - O Cesb, no uso de suas atribuições, dever á observar os
seguintes princípios fundamentais:

I - universalização do acesso aos serviços de saneamento, visando
ao atendimento básico de toda a população;

II - integração das questões de saneamento às de saúde, meio
ambiente, recursos hídricos, desenvolvimento urbano e rural,
habitação, uso e ocupação do solo;

III - articulação com as políticas de desenvolvimento regional, em
especial com relação às regiões metropolitanas;

IV - assistência institucional aos Municípios, mediante viabilização
do apoio técnico necessário ao fortalecimento da capacidade de
gestão das políticas de saneamento pelos governos locais, em
especial com relação aos Municípios e às localidades de pequeno
porte nas regiões de menor desenvolvimento;

V - integração com as políticas de habitação, de combate à pobreza,
de proteção ambiental, de promoção da saúde e outras de relevante
interesse social, voltadas para a melhoria da qualidade de vida, nas
quais o saneamento básico seja fator determinante;

VI - eficiência e sustentabilidade econômica;
VII - transparência das ações, baseada em sistemas de informação

e processos decisórios institucionalizados; e
VIII - controle social.

CAPÍTULO II
DAS COMPETÊNCIAS

Art. 4° - Compete ao Cesb, entre outras atribuições  que serão
definidas em regulamento:

I - propor e aprovar estratégias e diretrizes para a política estadual
de saneamento a ser implantada pelo Poder Executivo;

II - formular o Plano Estadual de Saneamento Básico, de que trata a
Lei n° 11.720, de 28 de dezembro de 1994, a ser enc aminhado à
Assembléia Legislativa pelo Governador do Estado até o dia 30 de
junho do primeiro ano de seu mandato;

III - acompanhar a implantação das ações dos organismos do
Sistema Estadual de Saneamento, com base no Plano Estadual de
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Saneamento - Pesb -;
IV - divulgar a s avaliações anuais realizadas, considerando-se o

diagnóstico do quadro sanitário e epidemiológico do Estado e o
cumprimento das ações planejadas;

V - propor a atualização anual do Pesb;
VI - analisar as informações e o desempenho do Pesb de modo a

contribuir para as suas revisões anuais;
VII - divulgar o Pesb nos termos da lei;
VIII - colaborar para a implantação e a manutenção dos sistemas

nacional e estadual de informações sobre saneamento;
IX - propor mecanismos de ampla divulgação para as políticas,

planos e ações relacionados com o saneamento básico no Estado,
garantindo transparência às ações governamentais;

X - promover o controle social sobre a prestação, de natureza
pública e privada, no campo do saneamento básico;

XI - consolidar modelo descentralizado e participativo para a política
de saneamento básico;

XII - definir os critérios para a gestão dos recursos, bem como os
ganhos sociais e o desempenho dos programas e projetos aprovados
na área de saneamento;

XIII - convocar e coordenar a Conferencia Estadual de Saneamento
Básico.

Art. 5° - O Cesb avaliará e aprovarará o Pesb, até o dia 30 de abril
do ano em que for proposto.

Art. 6° - O Cesb proporá anualmente a atualização d o Pesb a partir
de avaliação das ações propostas, a ser elaborada por sua secretaria
executiva.

Parágrafo único - A atualização de que trata o “caput” compreenderá
os possíveis ajustes de programas e ações.

CAPÍTULO III
DA COMPOSIÇÃO

Art. 7° - O Cesb tem a seguinte composição:
I - o Secretário de Estado de Desenvolvimento Regional e Política

Urbana - Sedru -;
II - um representante da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável;
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III - um representante da Secretaria de Estado de Saúde;
IV - um representante da Secretaria de Estado de Planejamento e

Gestão;
V - um representante da Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Social;
VI - um representante das regiões metropolitanas do Estado, a

serem definidas em regulamento;
VII - um membro do Poder Legislativo;
VIII - um representante dos prestadores públicos de serviços

municipais de saneamento;
IX - um representante do Ministério Público Estadual;
X - um representante da Empresa de Saneamento Básico Estadual;
XI - um representante das associações técnicas de saneamento;
XII - um representante da entidade profissional da engenharia,

arquitetura e agronomia;
XIII - três representantes de entidades sindicais ligadas ao

trabalhadores do saneamento;
XIV - um representante de entidades regionais ou microrregionais

dos municípios;
V - um representante de entidades do terceiro setor ligadas ao meio

ambiente;
XVI - um representante de instituição de ensino da área de

saneamento;
XVII - dois representantes dos movimentos populares do meio

urbano do Estado;
XVIII - dois representantes dos movimentos populares do meio rural

do Estado.
§ 1° - Os membros designados do Conselho serão nome ados por

resolução expedida pelo Secretário de Estado de Desenvolvimento
Regional e Política Urbana, para um mandato de dois anos, permitida
uma recondução por igual período.

§ 2° - Haverá um suplente para cada um dos membros designados
do Conselho.

§ 3º - O Presidente do Cesb será eleito entre os seus pares.
§ 4° - Os membros de entidades, associações e demai s

representantes da sociedade civil que comporão o Cesb deverão ser
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previamente eleitos pelos seus pares.
§ 5º - Será desligado do Cesb o participante que não freqüentar 60%

(sessenta por cento) das reuniões sem prévia justificativa. O
desligamento do referido participante será comunicado ao órgão ou
entidade de que ele for representante, solicitando-se nova indicação.

CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 8° - A Secretaria Executiva será exercida pela  Sedru, nos
termos de regulamento próprio, e terá as seguintes atribuições:

I - organizar as reuniões do Conselho;
II - preparar a documentação necessária às atividades do Conselho;
III - elaborar as atas dos trabalhos e os documentos necessários à

deliberação;
IV - acompanhar e assessorar o Conselho no cumprimento das

medidas por ele propostas; e
V - manter atualizados os arquivos físicos e eletrônicos do Conselho.
Art. 9º - É vedada a remuneração, a qualquer título, de membros

efetivos ou interinos do Cesb.
Art. 10 - O Poder Executivo regulamentará esta lei.
Art. 11 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 5 de dezembro de 2007.
Elisa Costa

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 6, 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.

ATA DA 54ª REUNIÃO ESPECIAL DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 23/11/2007

Presidência do Deputado Doutor Viana
Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa -

Destinação da reunião - Execução do Hino Nacional - Palavras do
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Deputado Antônio Genaro - Entrega de placa - Palavras do Sr. Tadeu
José de Mendonça - Palavras do Sr. Presidente - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Doutor Viana - Tiago Ulisses - Antônio Genaro.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 20h15min, declaro

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

Ata
- O Deputado Tiago Ulisses, 2º-Secretário, procede à leitura da ata

da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
Composição da Mesa

O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa os Exmos. Srs.
Tadeu José de Mendonça, Diretor-Geral do Instituto de Pesos e
Medidas do Estado de Minas Gerais - Ipem-MG -; Antônio Carlos de
Moraes, Vice-Diretor do Ipem-MG; Antônio Orlando Macedo Ferreira,
representando o Secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e
Ensino Superior, Alberto Duque Portugal; Ricardo Pires,
representando a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte; Roberto
Guimarães, representando o Presidente do Inmetro; e Deputado
Antônio Genaro, autor do requerimento que deu origem a esta
homenagem.

Destinação da Reunião
O locutor - Destina-se esta reunião a homenagear o Instituto de

Pesos e Medidas do Estado de Minas Gerais - Ipem-MG - pelos seus
40 anos de fundação.

Execução do Hino Nacional
O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Hino Nacional.
- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Palavras do Deputado Antônio Genaro
Sr. Presidente, quero saudar o Sr. Tadeu José de Mendonça,

Diretor-Geral e representante do Ipem.
À medida que chegavam aqueles que trabalham, reconheci-o assim

que o vi. Sofro de uma coisa chamada prosopagnosia. Pensei que
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isso era um problema meu, e eis que vemos um famoso jornalista
pedindo escusas a todos os telespectadores porque sofria a mesma
coisa. Pude verificar que ele sofria a mesma coisa. É um nome
estranho para mim. Mais do que surpresa, prestei atenção no que isso
significava. E pude saber que era a associação do nome ao indivíduo.
Tenho muita dificuldade com nomes e com números. Ele ainda disse:
“Se alguém chegar perto de mim e me disser que aposta que eu não
me lembro do seu nome, eu vou dizer que não me lembro mesmo”.
Mas de uma coisa eu sei: quando meu amigo e irmão Antônio Carlos
de Morais sugeriu homenagear esse órgão como uma das coisas mais
importantes da nossa sociedade, é claro que procurei todas as
informações e dados. Aquilo que está contido dentro daquele órgão,
seu objetivo, seu trabalho é da maior importância para a sociedade,
de tal modo que, se ele não existisse, ela seria enganada, haveria um
caos, como disse há pouco um amigo meu. Quem foi à padaria
comprar pão, quem comprou arroz ou leite sabe a importância do
Ipem.

Busco por aquilo que é certo. Quando digo que gosto de ser certo,
com certeza me referi a mais de 90% da humanidade, porque me
lembro do que o apóstolo Paulo disse a esse respeito. Vejam os
senhores o que o Ipem tem a ver com Bíblia ou o que tem a ver com
Deus. Para mim, tem tudo, porque Deus é a verdade, o certo e o
absoluto. Estamos sempre em busca do certo. Diz São Paulo:
“Miserável homem que sou, porque não faço o bem que quero, mas o
mal que não quero”. Se faço aquilo que não aprovo, já não sou eu
quem o faz. Sempre aproveito a oportunidade para falar das coisas da
Bíblia.

Vejo, então, nas palavras de Paulo, que é um tremendo desejo de
fazer certo. O Ipem, seja em âmbito estadual, seja em âmbito
nacional, procura zelar por essa parte, e com certeza é constituído por
pessoas que têm o ideal de quererem ser certas, de quererem a
medida, de quererem que haja um ponto de referência para saber o
preço das coisas, a medida, a parte métrica, o peso, etc.

Seríamos tremendamente roubados se não tivéssemos por detrás
de tudo aquilo que compramos e de que dependemos um órgão que
zele pelo quilo, pelo metro, pela polegada, por tudo o que rege o que é
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certo.
Peço perdão por não ser um bom conhecedor do órgão, mas é

preciso que se diga que vocês que pertencem ao Ipem são
importantes para nós no dia-a-dia. E são tão importantes que, quando
for comprar alguma coisa, tenho que lembrar que vocês existem e que
há alguém cuidando para que eu não seja roubado e que comprarei o
que é certo. Não comprarei 800g de pão por 1kg, e outras coisas
mais.

Quero que esta reunião sirva para valorizar esse órgão, para dizer
que completará 40 anos, parece-me que será no dia 27 deste mês, e
que não serão 40 dias ou 40 meses, serão 40 anos. É uma jornada e
tanto. Esse órgão não teria durado 40 anos se não fosse importante.

Sabem por que também acho interessante mencionar isso tudo?
Para que não sejam apenas homens valorosos, mulheres valorosas e
jovens valorosos anônimos que fazem um trabalho de suma
importância para a sociedade, embora ninguém nunca fale neles,
ninguém nunca os homenageie.

Quem pertence a esse órgão trabalha com um ideal. E quem tem
ideal é confiável. E falo de um idealismo do coração, do idealismo que
transcende o dinheiro e outras coisas. “Mas o senhor não está
acabando de falar sobre dinheiro?” O idealismo transcende, sim, o
dinheiro, porque o idealismo vai em busca da verdade, onde quer que
ela esteja.

Hoje fui entrevistado e perguntaram-me o que é que o controle de
pesos e medidas tem a ver com Deus e com a Bíblia: tem tudo a ver.

Vejam o que a Bíblia Sagrada diz sobre isso: “O peso fraudulento e
a medida falsa são abominações a Deus”. Provérbios, 20, versículo
10. Muito obrigado.

Entrega de Placa
O locutor - Neste instante o Deputado Doutor Viana, representando

o Presidente da Assembléia Legislativa, Deputado Alberto Pinto
Coelho, fará a entrega ao Sr. Tadeu José de Mendonça, Diretor-Geral
do Ipem-MG, de placa alusiva a esta homenagem. A placa contém os
seguintes dizeres: “Criado em 1967, o Instituto de Pesos e Medidas do
Estado de Minas Gerais - Ipem-MG - tem como missão trabalhar em
metrologia e fiscalização, acompanhando o avanço tecnológico para a
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melhoria da qualidade de vida da população, em especial nas áreas
de saúde, segurança, meio ambiente e defesa do consumidor. A
homenagem e o reconhecimento do Parlamento Estadual ao Ipem-
MG, órgão de referência nacional em metrologia e fiscalização de
produtos e serviços que atende com excelência às necessidades da
sociedade mineira, na comemoração de seus 40 anos de fundação”.

O Sr. Presidente - A Presidência, com muita alegria, convida para
participar da entrega da placa o Deputado Antônio Genaro, autor do
requerimento que deu origem a esta justa homenagem ao Ipem.

- Procede-se à entrega da placa.
Palavras do Sr. Tadeu José de Mendonça

Exmo. Sr. Vice-Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais, Deputado Doutor Viana, representando o Presidente
desta Casa, Deputado Alberto Pinto Coelho; Sr. Deputado Antônio
Genaro, autor do requerimento que deu origem a esta homenagem
muitíssimo esperada por toda a família Ipem; as suas palavras são de
sincera integração ao espírito do Ipem. Foram gravadas na nossa
história, mas estão principalmente gravadas no nosso coração.
Obrigado pela sinceridade; Vice-Diretor, meu companheiro, Pastor
Antônio Carlos de Moraes, que tem a missão de tirar o Ipem de dentro
do Ipem, uma missão de levar o Ipem a todos, para tenham
conhecimento dessa grande instituição; meu companheiro Antônio
Orlando Macedo Ferreira, admirador do Ipem em nossas longas
conversas, representando o Secretário de Ciência e Tecnologia, Dr.
Alberto Portugal; Sr. Ricardo Pires, representante da Prefeitura de
Belo Horizonte, meu companheiro de vários anos de luta; Dr. Roberto
Guimarães, representando o nosso Presidente do Inmetro; meu
companheiro José Luís; Adriana, Diretora Técnica; Firmino Santiago;
meu companheiro Ronaldo Antunes, nosso Chefe de Gabinete;
senhores gerentes; senhoras que nos honram com sua presença,
servidores do Ipem, é uma honra muito grande receber, em sessão
solene especial da Assembléia Legislativa de Minas Gerais, as
homenagens pelos 40 anos de vida do Ipem-MG.

É uma noite histórica para nossa diretoria, para nossos gerentes,
servidores, colaboradores, contratados, estagiários, aposentados e
todos os Diretores que fizeram a história do Ipem, e para aqueles que,



1004

de uma forma ou de outra, construíram, com muita luta, com muito
trabalho e idealismo, 40 anos de história a serviço da população
mineira.

É enorme a responsabilidade de apresentar-lhes, da tribuna desta
Assembléia, a Casa Legislativa dos mineiros, os rumos do nosso
jovem e experiente Ipem-MG. Digo rumos, Srs. Deputados, porque
nossa pretensão é preparar e transformar o Ipem-MG em braço
operacional do empreendedorismo pelo qual passa o nosso Estado.

Ressaltamos que, em nosso governo, sob a liderança jovem do
Governador Aécio Neves, se está tornando um diferencial competitivo
no Brasil o nosso Estado de Minas Gerais, pela sua arte de fazer
gestão com resultados concretos, os quais vêm contribuindo para a
melhoria da qualidade de vida do povo mineiro e para o
desenvolvimento econômico efetivo do Estado.

Recebemos, em novembro de 2004, do ex-Secretário desta Casa,
Deputado Bilac Pinto, e do ex-Secretário e atual Vice-Governador, Dr.
Antônio Junho Anastasia, as diretrizes do choque de gestão a serem
implementadas no Ipem. Asseguro-lhes, Srs. Deputados, que deu
certo. Encerramos 2006 como o 3º colocado em arrecadação no País
e entre os cinco primeiros a apresentar projetos de organismo próprio
para certificação de produtos no Brasil.

A autarquia estadual se tornou uma família e, aos 40 anos, mostra-
se experiente e confiável, trabalha unida em todo o Estado e se
orgulha de, desta tribuna, poder informar aos presentes e aos
telespectadores da TV Assembléia, que nos honra com a transmissão,
que o Ipem-MG é uma instituição pública totalmente auto-sustentável.

Srs. Deputados, as diretrizes empreendedoras e as estratégias de
ação traçadas pelo nosso novo Secretário de Ciência e Tecnologia,
Dr. Alberto Duque Portugal, têm inspirado o repensar das nossas
competências gerenciais e as atitudes de gestão em busca de
melhorias contínuas, por meio da escolha de um modelo de gestão
inclusivo do projeto mineiro “O Estado para resultados”, pertinente à
nossa missão, que é a defesa intransigente das práticas do comércio
justo, coincidente com a causa “Minas, o melhor Estado para se viver”.

Nesse sentido, estamos efetuando, no contexto do Ipem,
transformações em nossa gestão, em que buscamos o empresariado
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mineiro como parceiros para o comércio justo, para o impulso para o
processo produtivo, tendo a sociedade como um indutor do
balizamento das relações de consumo, e, por fim, promovendo o
estímulo, a abertura dos mercados interno e externo, enfrentando as
barreiras técnicas como veio do crescimento econômico no Estado.

Isso significa dizer aos Srs. Deputados que em nossas vertentes de
trabalho no que se refere à metrologia legal, à orientação à educação
para o consumo consciente e a processos de certificação de
qualidade de bens e serviços, estamos criando mecanismos de
orientação e conscientização com o empresariado mineiro de que a
nossa fiscalização tem um sentido positivo e estimulador na busca da
competitividade do Estado.

Anteriormente, vale esclarecer que o Ipem e os empresários
andavam em lados opostos, isso porque o entendimento do processo
de fiscalização era considerado totalmente imperioso, não levava em
conta a importância das relações entre o Estado e a sociedade como
viés de crescimento. Senhores e senhoras, as nossas receitas têm
87% de prestação de serviços e apenas 13% de multas, pois temos
consciência da elevada carga tributária que sobrepesa a sociedade.

A prática fiscalista que apenas penaliza é um conceito ultrapassado
e menosprezado pela sociedade e está sendo abolida do Ipem.
Estamos tentando formar outra consciência dos nossos talentos
humanos, jovens, em busca de um alcance para uma fiscalização
orientadora. Deputado Antônio Genaro, a multa é necessária para
aqueles que desprezam a lei e humilham o consumidor lesando-o,
mas não é uma bússola segura para uma sociedade consciente nem
contradição para a sociedade do conhecimento.

Quanto aos princípios que se referem à orientação e à educação
para o consumo, queremos dar ênfase ao consumidor do amanhã que
representa nossa juventude mais consciente, exigindo do mercado
melhores bens e serviços. Pretendemos também uma estreita parceria
com a área da educação, no intuito de formarmos uma corrente
educacional que expresse o Estado mineiro como o Estado de melhor
consumo nacional.

Os senhores vivem nesta Casa a inquietação da sociedade, que
pede iniciativas e alternativas. Identificamos uma área que podemos
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denominar de desenvolvimentista e que impulsiona o Ipem na direção
da excelência do empreendedorismo, que funcionará por certo como
um verdadeiro passaporte para os negócios nacionais e internacionais
dos produtos e dos serviços do Estado, através da chancela do que
chamamos de sistema de certificação de produtos, que o nosso
Instituto estará em breve conduzindo, em prol do desenvolvimento
socioeconômico do Estado de Minas Gerais.

Imperioso para as organizações públicas, cuja missão de orientar,
fiscalizar e inspecionar demande assimilar a evolução do comércio
mundial, é o processo de capacitação técnica e gerencial dos nossos
talentos humanos, que caracterizamos de fundamental importância e
de cuja implantação estamos imbuídos.

Se estamos adotando esse princípio, tendo como principal foco os
servidores do nosso quadro como verdadeiros talentos, é porque
entendemos que uma gestão não se consolida sem valorizar,
conquistar e sem desenvolver sua equipe de profissionais. Lembro-me
do lema de um amigo e professor, o eminente jurista mineiro Paulo
Neves de Carvalho: “A principal energia das organizações públicas
são os seus servidores”.

Gostaríamos de salientar que o Ipem-MG surgiu aqui aos 27 de
novembro pela Lei no 4.657, mensagem do Governador Israel Pinheiro
e defesa incontinente do ex-Deputado Elizeu Resende junto ao
Inmetro. E nas quatro décadas de sua existência, nosso empenho
teve a marca de seu Diretor fundador, o Prof. José Nardeli Bemfica,
ladeado pelo companheiro fiel, de cuja presença fizemos questão, o
Dr. Roberto Guimarães, mineiro de Conceição do Mato Dentro, ex-
Diretor de Metrologia do Inmetro, hoje aqui representando o Sr. João
Alziro Herz da Jornada, Presidente do Inmetro e companheiro dos
mineiros, e do Dr. Raimundo Resende, que hoje não pôde dar-nos a
honra de sua presença, mas que sempre esteve a seu lado.
Autônomo ele nasceu e mostrou-se na vanguarda das pretensões
institucionais, como ser auto-sustentável com eficácia nas atividades
delegadas do Inmetro, tendo a difícil tarefa de assegurar aos 853
Municípios mineiros, por meio de suas 12 regionais do Ipem, o
cumprimento das diretrizes do Plano Nacional de Metrologia Legal,
com metas físicas anuais, para 2007, de 450 mil ações de fiscalização
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e inspeção.
Prezado Deputado Antônio Genaro, Diretores do Ipem, gerentes,

servidores e todos os que construíram a nossa história, é justo e
oportuno anunciar da tribuna desta Casa que nos apóia que novas
conquistas estão a nos desafiar na complexa convivência com o
mundo globalizado, entre elas a necessidade de investimentos para
acompanhar a evolução tecnológica e de remuneração aos nossos
servidores condizente com a importância das suas atividades, do seu
nível técnico e da sua responsabilidade profissional, como a exigida
aos agentes fiscais, que desafiam as distâncias, os riscos inerentes,
os perigos das viagens e, o que é pior, o assédio moral daqueles que
ainda insistem em praticar o comércio ilícito.

Esse amor à causa nos enche de orgulho e nos orienta a praticar a
mais digna das ações humanas: lembrar de agradecer. E nos
lembramos de agradecer, principalmente, as conquistas dos últimos
dois anos, com apoio do nosso Governador Aécio Neves e dos seus
Secretários, como a distinção dos incentivos do plano de carreira, o
Acordo de Resultados e o reposicionamento salarial em curso. Ao
mesmo tempo, queremos pedir que a Lei nº 16.697, de 17/1/2007 - o
mais justo reconhecimento aos servidores do Ipem, o prêmio à
produtividade - seja regulamentada como medida de justiça e
recompensa aos antigos; e, aos que estão chegando, um incentivo
para que tenham uma profissão e esperança de que permaneçam no
Ipem, porque este lhes oferecerá uma vida futura promissora.

Pedimos insistentemente a esta Casa que não haja uma confusão
entre o novo Acordo de Resultados - lei que tramita neste Legislativo -
e a Lei nº 16.697, já votada por esta Casa e passível apenas de
regulamentação.

Somos o Inmetro em Minas. As nossas responsabilidades, nós as
temos em nossos dias, em nossas manhãs e quando duvidamos se
teremos condições de cumprir todos os compromissos. Somos Minas
na defesa de seus consumidores, na profissão de fé e técnicas de
comércio justo. Essa é a nossa trilha, esse é o nosso rumo. Os nossos
princípios e valores serão perseguidos em perfeita consonância com
as diretrizes e políticas do nosso Governador, jovem, ousado e
inovador, que reinseriu Minas na discussão dos grandes temas
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nacionais. Isso é uma honra e eleva o moral de todos os mineiros.
Finalmente, queremos agradecer a esta honrada Casa de

legisladores do povo mineiro, lembrando que foram importantes na
nossa luta pela regularização de todas as situações do Ipem: a
Sectes, a Seplag, a Auge, o Tribunal de Contas, a Advocacia-Geral do
Estado, a Audin e o Ministério Público. E dizer-lhes que
continuaremos zelando pelo patrimônio moral, técnico, intelectual e
material do Ipem, observando exemplos de mineiros ilustres que
primaram pela ética e pela vida pública de qualidade.

Lembramos também um grande amigo trespontano, Aureliano
Chaves, que viveu entre minha queridíssima Três Pontas e minha
estimadíssima terra natal, Santana da Vargem. Ele dizia que bem
público é bem comum; se bem público é bem comum, é bem de todos;
se é bem de todos, é bem de nenhum. Assim, levaremos e
continuaremos a levar o Ipem, delegado do Inmetro em Minas Gerais,
administrando-o como bem público moral, intelectual e patrimonial de
todos os mineiros. Obrigado.

Palavras do Sr. Presidente
Prezado Diretor-Geral do Ipem-MG, Sr. Tadeu José de Mendonça,

em cuja pessoa, assim como na pessoa do Vice-Diretor Antônio
Carlos de Moraes, saudamos e cumprimentamos todos os Diretores e
dirigentes, os que já trabalharam e os que ainda trabalham nessa
instituição extraordinária do Estado de Minas Gerais; Exmo. Sr.
Antônio Orlando Macedo Ferreira, representando o Secretário de
Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, nosso querido Alberto Duque
Portugal - ressalto que a referida Secretaria vem fazendo um trabalho
inovador, extraordinário, que engrandece o nosso Estado, colocando
novamente, como foi dito, Minas Gerais no centro das discussões
acerca das questões tecnológicas mais inovadoras; representante da
Prefeitura de Belo Horizonte, Sr. Ricardo Pires, que, para nossa
honra, representa nossos dirigentes, nosso Prefeito Fernando
Pimentel e os funcionários da Prefeitura - é uma grande honra para
todos nós, da Assembléia, contar com sua representatividade; Sr.
Roberto Guimarães, a quem cumprimento com muita alegria, pois
representa o Inmetro, órgão parceiro do Ipem e que, geralmente nos
finais de semana, vem sendo mencionado - o Ipem representa o
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Inmetro em Minas Gerais, pois cumpre exatamente sua precípua
função de verificar o que está correto e o que está errado, bem como
de denunciar os erros, não, como foi mencionado pelo Diretor Tadeu,
para punir, mas para que os erros sejam corrigidos - parabéns,
Roberto Guimarães, pelo trabalho que o Inmetro vem fazendo, bem
como pela presença que muito honra todos nós, da Assembléia, nesta
homenagem ao nosso querido Ipem; cumprimento também o
extraordinário Deputado Antônio Genaro, que exerce mais um
mandato nesta Casa. Não é à toa que ele muito falou na Bíblia.
Sabemos que ele é um predestinado, visto que está aqui há seis
mandatos trabalhando e prestando um grande serviço não só no que
se refere às questões administrativas e políticas do Estado, mas
também com o objetivo de viabilizar melhores dias para o espírito, por
meio de sua capacidade de transmitir o dogma maior deixado na terra,
o Evangelho. Sabemos que ele o faz com muita devoção - que Deus
continue iluminando-o em todos os aspectos de sua vida, nobre
Deputado Antônio Genaro, autor do requerimento que deu origem a
esta homenagem. Em um momento de brilho, estamos aqui
cumprindo, fazendo justiça ao Ipem, a fim de que esse trabalho
extraordinário por ele desenvolvido seja realmente mais divulgado,
mais conhecido; funcionários do Ipem, demais convidados e
autoridades, imprensa, funcionários da Casa, telespectadores da TV
Assembléia, meus amigos, esta homenagem do Parlamento mineiro
aos 40 anos de existência do Ipem-MG, vinculado à Secretaria de
Ciência e Tecnologia, é o reconhecimento de um importante trabalho
que vem sendo desenvolvido em prol da população de Minas Gerais,
envolvendo sua segurança e sua saúde, sem se descuidar da
proteção ambiental e da defesa do consumidor.

Além de ser um dos órgãos de metrologia e de fiscalização mais
antigos do País - aliás, como dito, 40 anos não são 40 dias nem 40
meses -, vem sendo considerado, sob a gestão de Tadeu José de
Mendonça, uma referência nacional em arrecadação e em
recuperação de passivos. Isso mostra também a competência desse
Diretor e de sua diretoria.

Presente em todas as regiões de Minas, passa a atuar, com a
criação de sua certificadora, na importante missão de certificar
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produtos mineiros como a cachaça, o café e o leite, além de continuar
verificando instrumentos como bombas medidoras de combustíveis
líquidos, taxímetros e hidrômetros e fiscalizando os quantitativos de
produtos pré-medidos e a conformidade às normas de fabricação dos
produtos têxteis.

A atuação da autarquia reflete, com muita propriedade, a busca por
qualidade e eficiência que se tornou paradigma de atuação deste
grande Governador Aécio Neves e de toda a sua equipe,
transformando o conhecimento em confiança e em certeza,
conjugando ainda teoria e prática.

Exemplo de credibilidade junto à população, o Ipem é oriundo do
trabalho competente de todos os seus servidores e colaboradores,
que demonstram dedicação e coragem para agir em benefício da
coletividade, numa tarefa que conjuga o domínio tanto das normas
legais e da matemática quanto de novas tecnologias, o que requer
contínuo treinamento e especialização.

Ética, inteligência e cidadania são os três pilares e fatores que
reconhecemos como os grandes norteadores do trabalho de cada
servidor desse órgão de capital importância para o cotidiano de todos
nós, mineiros.

Em nome do povo representado nesta Casa, afirmamos nossa plena
confiança no presente e no futuro do Instituto de Pesos e Medidas do
Estado de Minas Gerais, que permanecerá capaz de se adaptar às
modificações que sobrevirão tanto no mundo da ciência quanto em
relação aos constantes avanços da tecnologia e da inovação.

Temos fé em que a permanente responsabilidade e a contínua
consciência de sua importância social seguirão merecendo o respeito
e a admiração dos cidadãos de Minas Gerais e o reconhecimento de
todos nós, Deputados representantes, nesta Casa do povo, do nosso
Estado. Parabéns ao Ipem pelos 40 anos, aos seus funcionários e
Diretores. Que Deus continue também a iluminá-los nessa
extraordinária caminhada que estão realizando. 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
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Deputados para a especial de segunda-feira, dia 26, às 20 horas, nos
termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 28ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA
1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

14/11/2007
Às 9h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Carlos Mosconi, Hely Tarqüínio, Carlos Pimenta, Doutor Rinaldo e
Ruy Muniz, membros da supracitada Comissão. Está presente,
também, o Deputado Delvito Alves. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Carlos Mosconi, 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 comunica o recebimento da seguinte correspondência:
ofício do Secretário de Saúde, Marcus Pestana, encaminhando a esta
Comissão os relatórios consolidados de prestação de contas do
Sistema Estadual de Saúde de Minas Gerais, referentes à execução
orçamentária do 3º trimestre de 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. É aprovado o
requerimento do Deputado Carlos Pimenta em que solicita seja
convertido em diligência à Secretaria de Saúde o Projeto de Lei nº
232/2007, no 1º turno. Após discussão e votação, são aprovados, no
1º turno, cada um por sua vez, os pareceres pela aprovação do
Projeto de Lei nº 601/2007 com a Emenda nº 1, da Comissão de
Constituição e Justiça (relator: Deputado Doutor Rinaldo, em virtude
de redistribuição); 1.470/2007 na forma do Substitutivo nº 1, da
Comissão de Constituição e Justiça (relator: Deputado Carlos
Pimenta). 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 1.639/2007 (relator: Deputado Ruy Muniz); 1.663/2007 (relator:
Deputado Doutor Rinaldo). Submetidos a votação, cada um por sua
vez, são aprovados os Requerimentos nºs 1.394, 1.395 e 1.396/2007.
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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 Mosconi (3) em que solicita seja realizada
audiência pública desta Comissão para apurar as conseqüências para
a saúde humana da adição de água oxigenada e soda cáustica ao
leite comercializado no Estado; em que solicita seja enviado ofício ao
Congresso Nacional sugerindo a apresentação de emenda ao Projeto
de Lei nº 219/2007, do Senado Federal, do Senador Tião Viana, que
assegure a criação de comissão de especialistas para avaliar os
novos medicamentos lançados pela indústria farmacêutica quanto à
sua eficácia e à necessidade de sua inclusão nas listas oficiais, de
forma regular e periódica, com vistas a melhor e mais atualizada
atenção à saúde da população; em que solicita seja enviado ofício ao
Senador Tião Viana parabenizando-o pela apresentação do Projeto de
Lei nº 219/2007, que trata da oferta de procedimentos terapêuticos e a
dispensação de medicamentos pelo SUS, comunicando-lhe a
realização, nesta Comissão, de audiência pública para debater o
tema, bem como desejando sucesso na aprovação da matéria; Delvito
Alves, em que solicita seja realizada audiência pública no Município
de Unaí para debater o alto índice de câncer no Município. Cumprida
a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 21 de novembro de 2007.
Carlos Mosconi, Presidente - Carlos Pimenta - Doutor Rinaldo - Hely

Tarqüínio.
ATA DA 25ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

DIREITOS HUMANOS NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA
DA 16ª LEGISLATURA, EM 20/11/2007

Às 9h8min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Durval Ângelo, Luiz Tadeu Leite e João Leite, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Durval Ângelo, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Luiz Tadeu Leite, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
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subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a debater, em audiência pública,
propostas de prevenção à vitimização no trânsito e nas estradas
mineiras, em virtude de o dia 18 de novembro ser lembrado como Dia
Mundial das Vítimas de Trânsito. A Presidência interrompe a 1ª Parte
da reunião para ouvir as Sras. Rosely Fantoni, Chefe do Núcleo de
Educação para o Trânsito do DER-MG; Rosana Antunes,
Coordenadora do Núcleo de Humanização do Trânsito e Meio
Ambiente - Newton Paiva; o Sr. Bruno Belezia, médico cirurgião do
Hospital Odilon Behrens; a Sra. Delizete Costa Carnaúba Correia de
Souza, professora aposentada; e o Sr. Roberto Marini, médico
epidemiologista, representando a Secretaria Municipal de Saúde de
Belo Horizonte, que são convidados a tomar assento à mesa. Os
Deputados Durval Ângelo e João Leite, na condição de autores do
requerimento que deu origem ao debate, tecem suas considerações
iniciais; logo após, a Presidência passa a palavra aos convidados,
para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se
ampla discussão, conforme consta nas notas taquigráficas. A
Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 3ª
Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a
votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada
um por sua vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Durval
Ângelo, Luiz Tadeu Leite e João Leite em que solicitam seja
encaminhada ao Supremo Tribunal Federal, para conhecimento, cópia
das notas taquigráficas da reunião para cada Ministro, contendo
especialmente o registro da fala da Sra. Delizete Costa Carnaúba
Correia de Souza, do Município de Bicas, a qual pede justiça para os
assassinos de sua família, e seja encaminhada também cópia da carta
entregue por essa professora; Durval Ângelo (2) em que solicita seja
encaminhada à Sra. Delizete Costa Carnaúba Correia de Souza, para
conhecimento, cópia das notas taquigráficas da reunião; realização de
visitas da Comissão, no dia 22/11/2007, à Câmara Municipal de
Matias Barbosa, para participação no Seminário sobre Direitos
Humanos e Consciência Negra, e no dia 23/11/2007, a Ipatinga, para
o 7º Encontro de Prevenção do Crime e Justiça Penal do Vale do Aço,
promovido pela direção da Penitenciária de Ipaba; João Leite (3) em
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que solicita realização de visitas da Comissão às Secretarias de
Estado de Educação e de Defesa Social e ao Conselho Estadual de
Educação, para se discutirem questões relativas à educação no
trânsito. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para
a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 22 de novembro de 2007.
Durval Ângelo, Presidente - Luiz Tadeu Leite - João Leite.
ATA DA 32ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª
LEGISLATURA, EM 22/11/2007

Às 9h8min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Durval Ângelo, Luiz Tadeu Leite, João Leite, Ruy Muniz e Célio
Moreira (substituindo este ao Deputado Zé Maia, por indicação da
Liderança do BSD), membros da supracitada Comissão. Está
presente, também, o Deputado Paulo Cesar. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Durval Ângelo, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
João Leite, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada
por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a realizar audiência
pública para obter esclarecimentos sobre denúncia do crescente
número de mortos e mutilados por acidentes de trabalho na indústria
da construção civil em Minas Gerais e comunica o recebimento da
seguinte correspondência: ofícios dos Moradores da Vila Guaratã, no
Bairro Gameleira, em Belo Horizonte, encaminhando para tomada de
providências, cópia de documentos contendo denúncia contra o
projeto que a CBTU e a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte estão
elaborando para se apossarem do terreno dessa Vila; Rinaldo
Kennedy Silva, Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal de Belo Horizonte,
encaminhando para tomada de providências, cópia de depoimento em
que figura como réu Felipe Edgar Ferreira Santos e outros; Vereador
Ilton Ferreira Guimarães, da Câmara Municipal de Salto da Divisa,
encaminhando, para tomada de providências, relação de moradores
da zona rural desse Município para que sejam beneficiados com o
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Programa Luz para Todos; e de correspondência publicada no “Diário
do Legislativo”, na data mencionada entre parênteses: ofícios dos Srs.
Jarbas Soares Júnior, Procurador-Geral de Justiça (3), Walace
Ventura Andrade, Prefeito Municipal de Ribeirão das Neves; e
Gladstone Corrêa de Araújo, Conselheiro-Presidente do Conselho
Regional de Biologia - 4ª Região (9/11/2007). A Presidência
interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir os Srs. Airton Marinho,
Auditor Fiscal do Trabalho, representando o Sr. Osman Miranda de
Sales, Delegado Regional do Trabalho de Minas Gerais; Sônia Toledo
Gonçalves, Procuradora do Trabalho, Ministério Público de Minas
Gerais, representando a Sra. Maria Helena da Silva Guthier,
Procuradora-Chefe Regional do Trabalho em Minas Gerais; José
Reginaldo Inácio, Secretário Regional da CNTI-MG; Andréia Kaucher
Darmstadter, Engenheira do Trabalho, representando o Sr. Walter
Bernardes de Castro, Presidente do Sinduscon-MG; Osmir Venuto da
Silva, Presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias e
Administração da Construção em Edificações, Estradas,
Terraplenagem, Pavimentação, Cimento, Cal e Gesso, Ladrilho,
Elétrico e Hidráulico, Cerâmica, Mármore e Granito, Olaria e Produtos
e Artefatos de Cimento de Belo Horizonte e Região - STIC-BH -;
Lázaro Pereira, Presidente da Federação dos Trabalhadores nas
Indústrias da Construção e do Mobiliário do Estado de Minas Gerais;
Sérgio Miranda, ex-Deputado Federal; Aires de Oliveira Rocha,
Sindicato da Construção Civil - Cataguases; Armando Santos Silva,
Sindicato da Construção Civil - Lavras; Geraldo Soares da Silva,
Sindicato da Construção Civil - Governador Valadares; Haroldo
Biancasteli, Sindicato da Construção Civil - Varginha; Jairo Guilherme
Vieira, Sindicato da Construção Civil - Manhuaçu; Joaquim Luiz de
Freitas, Sindicato da Construção Civil - Pará de Minas; José
Aparecido dos Santos, Sindicato da Construção Civil - Janaúba; José
Reginaldo Inácio, Presidente da Confederação Nacional dos
Trabalhadores na Indústria - CNTI-MG; Juscelino José Pinto,
Sindicato da Construção Civil - Formiga; Lázaro Pereira, Federação
do Vestuário; Márcio Antero Fernandes, Sindicato da Construção Civil
- Arcos; Márcio Lopes Canuto, Sindicato da Construção Civil -
Barbacena; Márcio Sebastião Silva - Sindicato da Construção Civil -
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Diamantina; Oliveira Lopes Canuto, Sindicato da Construção Civil -
Carandaí; Osmar Antônio de Barros, Federação do Vestuário; René
José da Silva, Sindicato da Construção Civil - Barroso; Sebastião José
Menezes, Sindicato da Construção Civil - Leopoldina; Teófilo Ribeiro
da Silva, Sindicato da Construção Civil - Vespasiano; Valdemiro
Gualhano, Sindicato da Construção Civil - Viçosa; Vicente de Paula
Caixeta, Sindicato da Construção Civil - Patos de Minas; José Alves
Paixão, Sindicato dos Empregados no Comércio de BH e Região
Metropolitana; Adão Pêgo dos Santos, Sindicato dos Trabalhadores
em Transportes Rodoviários de Curvelo; Oraldo Paiva, Presidente da
Federação Democrática dos Metalúrgicos de Minas Gerais; e Vera
Lúcia Gonçalves da Silva, representando o Sindicato dos
Trabalhadores na Indústria de Artefatos de Borracha, Borracharias,
Vulcanizadoras e Recauchutadoras de Pneus no Estado, os quais são
convidados a tomar assento à mesa. A Presidência concede a palavra
ao Deputado João Leite, autor do requerimento que deu origem ao
debate, para suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra
aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos os
debates, segue-se ampla discussão, conforme consta das notas
taquigráficas. A Presidência retoma os trabalhos ordinários da
reunião. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Submetido a votação, é
aprovado em turno único o Requerimento nº 1.430/2007. Passa-se à
3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e
votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada
um por sua vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Durval
Ângelo, João Leite, Ruy Muniz e Luiz Tadeu Leite em que solicitam
seja apresentada emenda ao Projeto de Lei Complementar nº 26/2007
com vistas à criação de mais uma vara da Justiça Criminal, na
Comarca de Araguari; João Leite, Durval Ângelo e Luiz Tadeu Leite
em que solicitam sejam remetidas cópias das notas taquigráficas
desta reunião às entidades convidadas e presentes nesta audiência;
Durval Ângelo, Ruy Muniz e João Leite (7) em que solicitam sejam
encaminhadas notas taquigráficas desta reunião à Comissão de
Direitos Humanos e às Minorias da Câmara dos Deputados, e seja
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enviado ofício a esses órgãos com vistas à realização de audiência
pública dessa comissão, para se discutir o tema "Saúde e Segurança
do Trabalho"; seja formulado apelo ao Presidente desta Casa com
vistas à realização de uma série de reportagens, pela TV Assembléia,
sobre o tema "Saúde e Segurança no Trabalho", com ênfase no setor
da construção civil; sejam encaminhados ofícios ao Ministério do
Trabalho e Emprego e ao Ministério da Previdência Social com vistas
à realização de audiência conjunta desses Ministérios, com a
presença de entidades sindicais, para o debate do tema "Saúde e
Segurança do Trabalho", além de "formas de prevenção de acidentes
que podem resultar em mortes e mutilações"; 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; seja formulado apelo ao Presidente desta
Casa com vistas a que a Empresa Inconfidência seja proibida de
participar de processos licitatórios promovidos pela ALMG, até que
faça o respectivo pagamento de direitos trabalhistas aos seus
empregados que trabalharam em obra contratada àquela empresa por
esta Casa; seja formulado apelo ao Secretário de Educação e ao
Conselho Estadual de Educação com vistas à promoção, nas escolas
públicas e particulares do Estado, durante o ano letivo, dos temas
transversais "Saúde e Segurança no Trabalho", com ênfase no setor
da construção civil; seja formulado apelo ao Chefe da Polícia Civil com
vistas à elaboração de relatórios, com a respectiva divulgação,
referentes a perícias realizadas em obras da construção civil onde
ocorram acidentes fatais; seja formulado apelo ao Secretário de
Transportes e Obras Públicas com vistas a que garanta o
cumprimento da Norma Regulamentadora nº 18, do Ministério do
Trabalho, pelas empresas vencedoras de licitações para a execução
de obras públicas 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, 26 de novembro de 2007.
Durval Ângelo, Presidente.
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TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº

278/2007
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa nº 278/2007, de autoria da Rede de

Medidas Socioeducativas, tem por objetivo alterar, no anexo do
Projeto de Lei nº 1.615/2007, que dispõe sobre o Plano Plurianual de
Ação Governamental - PPAG - para o período 2008-2011, a Ação
1027 - Apoio à reestruturação e ao reaparelhamento de unidades
prisionais e socioeducativas.

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 proposta em exame tem por escopo alterar a finalidade e as metas
financeira e física da Ação 1.027 - Apoio à reestruturação e ao
reaparelhamento de unidades prisionais e socioeducativas -, prevista
no PPAG no Programa 139 - Programa de apoio à ampliação e à
melhoria dos sistemas prisional e socioeducativo. Pretende,
especificamente, que sejam alterados o texto do produto para
“unidade prisional e socioeducativa atendida” e a unidade de medida
para “unidade prisional e socioeducativa” e que a regionalização seja
estabelecida considerando as “comarcas onde existem centros
socioeducativos e unidades de semiliberdade”. Além disso, busca
ampliar a meta financeira, considerando a possibilidade da destinação
de 50% dos recursos do Fundo Penitenciário Estadual para a
aplicação de medidas socioeducativas de internação e de
semiliberdade.

Trata-se de proposta relevante, já que toca a questão das condições
materiais para a aplicação de medidas socioeducativas que envolvem
restrição de liberdade. A proposta desdobra-se em partes distintas,
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pois enfoca elementos de caracterização da ação, meta física e meta
financeira.

No que diz respeito à regionalização, tem razão o proponente. A
ação deve alcançar todo o Estado e não apenas a região central,
como originalmente previsto. Cabe, aqui, emenda modificando a
redação do projeto do PPAG, a qual, todavia, tomará forma diversa da
proposta em exame, a fim de não limitar em excesso o alcance da
ação.

A modificação da redação que identifica produto e unidade de
medida, conquanto almeje especificar a referência ao caráter prisional
e socioeducativo das unidades citadas, é dispensável. Como o título e
a finalidade da ação já se referem a essa natureza das unidades, é
logicamente presumível que na definição de produto e medida a
unidade em referência seja “unidade prisional e socioeducativa”.

A mudança na meta financeira, nos moldes propostos, é inviável por
razões de natureza jurídica. Os recursos do Fundo Penitenciário
Estadual são distribuídos, conforme o art. 3º, § 1º, da Lei nº 11.402,
de 1994, entre os órgãos citados em seu art. 2º, consoante os
objetivos definidos no art. 1º da mesma norma, entre os quais estão
reforma e ampliação de unidades destinadas ao cumprimento de
medida socioeducativa de internação. A destinação obrigatória de
metade dos recursos atribuídos a esse fundo para a Ação 1.027 não
possui respaldo na lei que regula o seu funcionamento.
Eventualmente, poderá ocorrer, mas não seria correta a apresentação
de emenda com alteração de meta financeira baseada em um
pressuposto da percepção desses recursos. Em se tratando de
sugestão relevante, seu acolhimento se dará por meio da
apresentação de requerimento.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela aprovação da Proposta de

Ação Legislativa nº 278/2007 na forma de emenda e de requerimento.
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 890/2007
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
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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.

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 890/2007 pretende declarar de utilidade pública o

Núcleo de Valorização à Vida, que tem por finalidade prestar
assistência à comunidade na prevenção e no combate à dependência
química e desenvolver atividades nas áreas da saúde e da assistência
social. Além disso, mantém iniciativas voltadas para a formação
profissional de jovens; promove e divulga projetos de capacitação e
formação de lideranças e agentes para o empreendedorismo social,
ação comunitária e a mobilização social, priorizando a participação
dos próprios moradores.

No campo do desenvolvimento econômico, realiza experiências de
novos modelos produtivos e sistemas alternativos de produção,
comercialização, emprego e crédito.

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

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

890/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2007.
Walter Tosta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.551/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Arlen Santiago, o projeto de lei em tela visa
a declarar de utilidade pública o Aeroclube de Montes Claros, com
sede nesse Município.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 7/9/2007 e
distribuído a esta Comissão, a fim de ser examinado preliminarmente
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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 1.551/2007 visa a declarar de utilidade pública o

Aeroclube de Montes Claros, 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 e não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Ressalte-se, ainda, que o art. 3º de seu estatuto determina que a
entidade não remunera as atividades de seus dirigentes e o art. 68,
inciso II, preceitua que, em caso de sua dissolução, o patrimônio
remanescente será destinado a entidade congênere, legalmente
constituída e portadora de título de utilidade pública federal, estadual
ou municipal.

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
consubstanciada no seu estatuto.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei nº 1.551/2007 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 Aeroclube de Montes

Claros - Escola de Aviação Flammarion Wanderley, com sede no
Município de Montes Claros.”.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Gilberto Abramo -

Sebastião Costa -  Sargento Rodrigues - Neider Moreira - Delvito
Alves - Hely Tarqüínio.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.581/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Antônio Carlos Arantes, a proposição em
epígrafe tem por objetivo declarar de utilidade pública a Associação
Shaolin do Norte de Kung Fu Wushu - Mestre Chaw Wah San, com
sede no Município de São Sebastião do Paraíso.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 15/9/2007 e
distribuído a esta Comissão, a fim de ser examinado preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 188 e 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.581/2007 visa a declarar de utilidade pública a

Associação Shaolin do Norte de Kung Fu Wushu - Mestre Chaw Wah
San, com sede no Município de São Sebastião do Paraíso.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no
Estado possam ser declaradas de utilidade pública estão enunciados
no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
inteiro atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica,
funciona há mais de um ano e sua diretoria é composta por pessoas
idôneas, não remuneradas pelo exercício de seus cargos.

Note-se que o estatuto da entidade determina, no art. 33, que os
cargos da diretoria geral não serão remunerados e, no art. 36, que,
em caso de sua extinção, o patrimônio remanescente será
incorporado a associação comunitária de objetivos congêneres.

Por fim, cabe esclarecer que, consoante o art. 1º do estatuto
constitutivo, o art. 1º do projeto traz erro material relativo ao nome da
entidade, motivo pelo qual apresentamos, a seguir, a Emenda nº 1.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei nº 1.581/2007 com a Emenda nº 1,
nos termos que se seguem.

EMENDA Nº 1
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Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:
“Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Shaolin do

Norte de Kung Fu Wushu - Mestre Chaw Wah San - São Sebastião do
Paraíso - MG, com sede no Município de São Sebastião do Paraíso.”.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues, relator -

Gilberto Abramo - Hely Tarqüínio - Neider Moreira - Delvito Alves.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.687/2007
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

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 proposição foi enviada à Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Vem
agora a matéria a este órgão colegiado, para deliberação conclusiva,
nos termos do art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.687/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Associação Comunitária do Clube Campestre de São José do Jacuri
Canto da Cachoeira, que tem por finalidade principal a coordenação
de ações que contribuam para o desenvolvimento social, econômico,
técnico e cultural dos moradores da Fazenda Ribeirão das Flores e
adjacências.

Além de prestar serviços assistenciais a essa população, incentiva o
trabalho voluntário, promove campanhas de combate à fome a à
pobreza, elabora projetos de preservação ambiental que promovem a
defesa e a manutenção da flora e da fauna, bem como a recuperação
de nascentes e encostas.

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

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

1.687/2007, em turno único.
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Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2007.
Walter Tosta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.688/2007

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Antônio Carlos Arantes, o projeto de lei em
tela visa a declarar de utilidade pública a Associação Comunitária dos
Amigos da Cidade de São José do Jacuri - Ascajac -, 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 1.688/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Associação Comunitária dos Amigos da Cidade de São José do
Jacuri, que possui como finalidade precípua a melhoria da qualidade
de vida dos habitantes locais.

Dessa forma, desenvolve atividades educacionais e culturais;
protege a saúde da família; combate a fome e a pobreza; zela pela
preservação dos bens culturais e materiais de valor histórico, artístico
e ambiental; atua na promoção da ética, da cidadania, dos direitos
humanos e de outros valores universais; firma convênios com a
iniciativa privada e com entidades públicas para subsidiar suas
iniciativas.

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

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

nº 1.688/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2007.
Walter Tosta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.713/2007
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Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Luiz Humberto Carneiro, o projeto de lei em
tela visa declarar de utilidade  pública  a  Associação Comunidade
Vida - ACV -, com sede no Município de Uberlândia.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, I,
“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.713/2007 pretende declarar de utilidade pública

a ACV, com sede no Município de Uberlândia, que possui como
finalidade precípua prestar serviços gratuitos às pessoas carentes,
assegurando-lhes bem-estar e o exercício pleno da cidadania.

Para alcançar seus propósitos, protege a família na maternidade, na
infância, na adolescência e na velhice, combate a fome e a pobreza,
promove a habilitação de pessoas portadoras de deficiência,
implementa ações nas áreas do esporte, da cultura, da saúde e da
educação, orienta sobre a preservação do meio ambiente e oferece
cursos profissionalizantes.

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

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

nº 1.713/2007 em turno único.
Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2007.
Walter Tosta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.727/2007

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 Casa Beneficente São Vicente
de Paulo, com sede no Município de Senador Firmino.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de
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Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, I,
“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.727/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Casa Beneficente São Vicente de Paulo, com sede no Município de
Senador Firmino, que tem como finalidade precípua abrigar pessoas
carentes de ambos os sexos e com idade acima de 18 anos,
especialmente, idosos desamparados que comprovem indigência,
incapacidade para o trabalho ou abandono familiar.

Com suas iniciativas, assegura a seus assistidos cuidados com a
saúde e atividades educacionais, esportivas, culturais e de lazer.
Promove campanhas para financiar suas ações, incentivando a
participação da comunidade e de instituições nos programas voltados
ao melhor atendimento de seus abrigados.

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

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

nº 1.727/2007 em turno único.
Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2007.
Walter Tosta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.734/2007

Comissão de Cultura
Relatório

De autoria da Deputada Elisa Costa, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública o Instituto Hélio Amaral, com sede no
Município de Caratinga.

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 1.734/2007 pretende declarar de utilidade pública
o Instituto Hélio Amaral, com sede no Município de Caratinga, que tem
como finalidade precípua manter um centro comunitário voltado para a
cultura e adaptado à sociedade de informação, para realizar trabalho
em prol da coletividade.

Para isso, pretende tornar-se mantenedora de centros culturais,
bibliotecas, cineclubes, galerias, oficinas de arte, centro de
convenções e estabelecimentos voltados para o ensino, lazer e
cultura. Também poderá estabelecer, por convênios, intercâmbios e
relações culturais com associações dentro e fora de sua área de
atuação.

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

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

nº 1.734/2007 em turno único.
Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2007.
Rosângela Reis, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.738/2007*

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe,
encaminhado a esta Casa por meio da Mensagem nº 123/2007,
autoriza a abertura de crédito suplementar ao Orçamento Fiscal do
Estado, em favor do Ministério Público do Estado de Minas Gerais.

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.

Fundamentação
O projeto de lei em tela tem como objetivo autorizar o Poder

Executivo a abrir crédito suplementar ao Orçamento Fiscal, em favor
do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, no valor de
R$46.472.650,00.

O referido crédito destina-se a:
I - despesas com pessoal e encargos sociais, no valor de
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R$44.000.000,00;
II - outras despesas correntes, no valor de R$2.472.650,00.
De acordo com a Lei Federal nº 4.320, de 1964, que estatui normas

gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos
e balanços dos entes federados, os créditos suplementares, que se
destinam a reforço de dotação insuficientemente prevista na Lei do
Orçamento, serão autorizados por lei e abertos por decreto. Além
disso, sua abertura depende da existência de recursos e será
precedida de exposição justificativa.

Em consonância com o disposto na referida lei federal, o projeto
informa em seu art. 2º que, para a abertura do crédito solicitado, serão
utilizados recursos provenientes:

I - do excesso de arrecadação previsto para o corrente exercício, no
valor de R$32.472.650,00;

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; 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.

Cabe mencionar que 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 - LRF. Vale dizer, em linhas gerais, que:

I - a despesa com pessoal ativo e inativo deverá estar dentro dos
limites estabelecidos na LRF;

II - 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 pelo
aumento permanente de receita ou redução permanente de despesa.

A proposição, portanto, atende aos requisitos constitucionais e
legais que disciplinam a matéria.

Durante a discussão do projeto, o Governador do Estado enviou
mensagem a esta Casa, propondo, por meio da Emenda nº 1,
aumentar o valor da suplementação requerida para R$47.628.862,12,
tendo em vista reestimativa realizada pelo Ministério Público,
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apontando a necessidade de aumentar os valores de investimentos.
Fica mantida a destinação dos recursos proposta no projeto original
para atendimento da suplementação das despesas correntes. Como
fonte de financiamento dos novos investimentos, foram destinados
recursos provenientes da anulação de dotação orçamentária própria
de inversões financeiras, no valor de até R$1.000.000,00, e da
anulação de dotação orçamentária própria de investimentos, no valor
de R$156.212,12.

Ressaltamos que o aumento do valor da suplementação não
extrapola o limite estabelecido pela LRF para gastos com pessoal do
Ministério Público. Dados do Sistema Integrado de Administração
Financeira do Estado - Siafi - apontam que as despesas com pessoal
do referido órgão, acumuladas até novembro deste ano, representam
1,58% da receita corrente líquida apurada com base em agosto do
mesmo ano.

Entendemos, portanto, que as alterações propostas pelo
Governador do Estado não alteram o mérito do projeto original. Dessa
forma, em razão da observância da boa técnica legislativa,
incorporamos a referida emenda ao Substitutivo nº 1, apresentado ao
final deste parecer. Aproveitamos para incluir no substitutivo medida
proposta pelo Executivo no Projeto de Lei nº 1.807/2007, que se
encontra em tramitação nesta Casa e que autoriza a abertura de
crédito especial no valor de até R$72.000.000,00, destinados à
restituição decorrente da extinção do fundo de que trata a Lei nº
15.695, de 21/7/2005, ou a outras despesas decorrentes de sua
execução.

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

1.738/2007, em turno único, na forma do Substitutivo nº 1, a seguir
apresentado. Com a aprovação do substitutivo, fica prejudicada a
Emenda nº 1.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Autoriza a abertura de crédito suplementar de até R$47.628.862,12

(quarenta e sete milhões seiscentos e vinte e oito mil oitocentos e
sessenta e dois reais e doze centavos) ao Orçamento Fiscal do
Estado, em favor do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, e
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de crédito especial de até R$72.000.000,00 (setenta e dois milhões de
reais) para a restituição decorrente da extinção do Fundomaq.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito

suplementar ao Orçamento Fiscal do Estado, em favor do Ministério
Público do Estado de Minas Gerais, no valor de até R$47.628.862,12
(quarenta e sete milhões seiscentos e vinte e oito mil oitocentos e
sessenta e dois reais e doze centavos), para atender a:

I - despesas com pessoal e encargos sociais, no valor de até
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 e seiscentos e cinqüenta
reais);

III - investimentos, no valor de até R$1.156.212,12 (um milhão cento
e cinqüenta e seis mil duzentos e doze reais e doze 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$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 até R$2.000.000,00 (dois milhões de
reais);

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 até R$12.000.000,00 (doze
milhões de reais);

IV - da anulação de dotação orçamentária própria de inversões
financeiras, no valor de até R$1.000.000,00 (um milhão de reais);

V - da anulação de dotação orçamentária própria de investimentos,
no valor de R$156.212,12 (cento e cinqüenta e seis mil duzentos e
doze reais e doze centavos).

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.
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Art. 4º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito especial
até o montante de R$72.000.000,00 (setenta e dois milhões de reais),
destinado à restituição decorrente da extinção do fundo de que trata a
Lei nº 15.695, de 21 de julho de 2005, ou a outras despesas
decorrentes de sua execução, utilizando-se dos recursos conforme
hipóteses previstas pelo art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de
março de 1964.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2007.
Zé Maia, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Elisa Costa -

Durval Ângelo - Délio Malheiros - Wander Borges.
* - Republicado em virtude de incorreções na publicação verificada

na edição de 6/12/2007, na pág. 50, col. 4.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.740/2007
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

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 Souza, com sede no Município de Onça de Pitangui.

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 1.740/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Associação Comunitária Manoel Batista Xavier de Souza, com sede
em Onça de Pitangui, que tem por finalidade principal prestar serviços
de assistência social à população carente e promover atividades que
contribuam para a melhoria da qualidade de vida dos moradores,
como eventos culturais, sociais e esportivas.

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

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

1.740/2007, em turno único.
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Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2007.
Walter Tosta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.744/2007

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
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.

A proposição foi enviada à Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a
Emenda nº 1, que apresentou. Vem agora a matéria a esta Comissão,
para deliberação conclusiva, nos termos do art. 103, I, “a”, do
Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.744/2007 pretende declarar de utilidade pública

o Projeto Vem-Ser Saúde Nota 10, com sede no Município de
Contagem, que tem por finalidade promover a assistência social junto
à comunidade através de atendimento direto ao cidadão ou por meio
de parcerias com entidades comunitárias, como creches, orfanatos e
escolas.

Atua nas áreas cultural, esportiva, social, recreativa e da saúde e em
prol do desenvolvimento econômico e social combatendo a pobreza.
Está presente nas ações voltadas para a manutenção da paz, da
consolidação da cidadania, da ética, da democracia e de outros
valores universais, além da divulgação de informações e
conhecimentos técnicos relativos às suas atividades.

Cabe esclarecer que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de
Constituição e Justiça visa a corrigir o nome da entidade, adequando-
o ao disposto no art. 1º de estatuto constitutivo.

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

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

1.744/2007, em turno único, com a Emenda nº 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça.
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Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2007.
Antônio Carlos Arantes, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.757/2007

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria da Deputada Elisa Costa, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública o Centro de Desenvolvimento Social,
Cultural e Comunitário São Francisco de Assis, com sede no
Município de Caratinga.

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 1.757/2007 pretende declarar de utilidade pública

o Centro de Desenvolvimento Social, Cultural e Comunitário São
Francisco de Assis, com sede no Município de Caratinga, que possui
como finalidade primordial amparar a população carente.

Na consecução de seus propósitos, promove gratuitamente
educação, saúde e assistência social para crianças de até 12 anos de
idade, profissionalização de jovens e adolescentes e presta serviços
de atenção às necessidades básicas das famílias, incentivando o
resgate da cidadania e a garantia de seus direitos.

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 e ao
adolescente, além de lhes possibilitar oportunidade de acesso aos
bens socioculturais necessários ao seu desenvolvimento.

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

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

nº 1.757/2007 em turno único.
Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2007.
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Antônio Carlos Arantes, relator.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.769/2007
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Eros Biondini, o projeto de lei em tela visa

declarar de utilidade pública a Associação Monte Tabor, com sede no
Município de Cataguases.

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 1.769/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Associação Monte Tabor, com sede no Município de Cataguases,
que tem por finalidade acolher pessoas, necessitadas, atuando junto
ao poder público em defesa dos seus direitos. Promove e executa
projetos, programas e planos de ação com o objetivo de lograr o
desenvolvimento socioeconômico do Bairro Haidêe Fajardo e
adjacências, bem como realiza campanhas para conscientização de
seus associados, levando-os a participar dos movimentos sociais e
das atividades produtivas.

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

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

1.769/2007 em turno único.
Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2007.
Walter Tosta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.774/2007

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado André Quintão, o projeto de lei em tela visa
a declarar de utilidade pública a Associação Regional dos Portadores
de Deficiência - Arpode -, com sede no Município de Manhuaçu.
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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 1.774/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Associação Regional dos Portadores de Deficiência, com sede no
Município de Manhuaçu, que tem por finalidade promover a integração
das pessoas portadoras de necessidades especiais através da
realização de cursos, projetos de capacitação pessoal e profissional,
bem como a sua habilitação para condução de veículos; para isto,
facilita-lhes o acesso a auto-escolas e a veículos adaptados.

Atua junto ao poder público, inclusive o Ministério Público, e à
iniciativa privada, para assegurar-lhes direitos e benefícios. Ademais,
oferece-lhes diversos serviços nas áreas educacional, cultural,
científica e esportiva.

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

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

1.774/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2007.
Walter Tosta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.781/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria da Deputada Elisa Costa, o projeto de lei em tela tem por
objetivo declarar de utilidade pública a Associação dos Produtores
Rurais Córrego Rio Pretinho - Aprurp -, com sede no Município de
Nova Belém.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 9/11/2007 e
distribuída a esta Comissão, a fim de ser examinada preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 188 e 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
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O Projeto de Lei nº 1.781/2007 tem por finalidade declarar de
utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais Córrego Rio
Pretinho - Aprurp -, com sede no Município de Nova Belém.

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.
29 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 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 1.781/2007 na forma
apresentada.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues, relator -

Gilberto Abramo - Hely Tarqüínio - Neider Moreira - Sebastião Costa -
Delvito Alves.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.787/2007

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Luiz Humberto Carneiro, o projeto de lei em
tela visa a declarar de utilidade pública a Associação Metodista de
Assistência Social - Amas -, com sede no Município de Uberlândia.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
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constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, I,
“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.787/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Associação Metodista de Assistência Social, com sede no Município
de Uberlândia, que possui como finalidade primordial socorrer os
menos favorecidos, especialmente os desempregados, os doentes,
idosos, as viúvas e as crianças órfãs ou desamparadas. Com esse
intuito, realiza a distribuição gratuita de alimento, agasalhos, remédios
e, em casos excepcionais, de recursos, promovendo sua reintegração
social.

Na área da educação, promove orientação vocacional e formação
profissional, reforço na educação básica escolar, além de ministrar
cursos sobre noções de higiene e bons costumes.

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

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

nº 1.787/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2007.
Domingos Sávio, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.790/2007

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Chico Uejo, o projeto de lei em tela visa a
declarar de utilidade pública a Associação dos Aposentados e
Pensionistas de São Gotardo - AAPSG -, com sede no Município de
São Gotardo.

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 1.790/2007 pretende declarar de utilidade pública
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a Associação dos Aposentados e Pensionistas de São Gotardo, que
tem por finalidade integrar os aposentados e pensionistas associados,
proteger os seus direitos perante a Previdência Social, em juízo ou
extra-judicialmente; promover a criação de órgão de divulgação,
centros de estudo, e de recreação e núcleos de desenvolvimento
ocupacional.

Estimula a solidariedade e a participação social de seus
representados, encaminhando-os em suas mobilizações para a
solução dos seus problemas. Com a criação de um fundo financeiro
para assistência médica, psicológica e farmacêutica ao idoso carente,
a entidade completa seu propósito estatutário.

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

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

1.790/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2007.
Antônio Carlos Arantes, relator.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO

Nº 1.826/2007
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 Governador
do Estado de Minas Gerais referentes ao exercício de 2006.

Publicada a matéria no “Diário do Legislativo”, em 20/11/2007, foi
aberto, na Comissão, o prazo de 10 dias para apresentação de
emendas. No transcurso desse prazo regimental, não foram
apresentadas emendas.

Vem, agora, o projeto a esta Comissão para receber parecer, em
conformidade com o art. 218 do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de resolução em análise visa a aprovar as contas do

Governador do Estado relativas ao exercício de 2006. Ele é fruto da
deliberação desta Comissão, quando da apreciação da Mensagem do
Governador nº 22/2007, que enviou as contas à apreciação da
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Assembléia Legislativa, bem como do parecer do Tribunal de Contas,
que, na sessão plenária de 15/6/2007, opinou favoravelmente à
aprovação das contas, com as recomendações destacadas nos votos
dos Conselheiros.

A Lei Orçamentária para o exercício de 2006 estimou a receita e
fixou a despesa em R$27.001.000.000,00 para o Orçamento Fiscal e
fixou os investimentos em R$5.016.000.000,00 para o Orçamento de
Investimento das Empresas Controladas pelo Estado. A arrecadação
da receita totalizou R$29.010.000.000,00, desconsideradas as
receitas próprias das empresas subvencionadas, evidenciando a
importância relativa do ICMS, responsável pelo ingresso de
R$16.066.000.000,00. Com relação à execução orçamentária da
despesa fiscal, realizou-se, ao longo do exercício, o valor
correspondente a R$29.002.000.000,00, revelando um superávit de
R$81.013.000,00. Esse resultado nominal positivo demonstra o
empenho da atual gestão para equacionar a grave situação fiscal do
Estado de Minas Gerais herdada dos anos anteriores.

Conforme salientado no parecer sobre a mensagem, o Estado de
Minas Gerais apresentou, ao final de 2006, um estoque de dívida
fundada de R$46.006.000.000,00, com crescimento nominal de
R$2.099.000.000,00 em relação ao exercício anterior. A evolução
dessa dívida deu-se de forma autônoma, resultante das correções dos
contratos pelo IGP-DI e do acréscimo de resíduos do refinanciamento
da dívida com a União, mediante incorporação de parte dos juros não
pagos ao estoque da dívida.

Com relação à meta de resultado primário, fixada pelo Anexo de
Metas Fiscais da LDO em R$1.044.000.000,00, verificamos que o
Estado apresentou um montante efetivamente realizado na execução
orçamentária de R$1.094.000.000,00, representando um crescimento
nominal de 34,43%. Entretanto, apesar de o resultado primário ter sido
superior à meta prevista, vale ressalvar que o superávit não foi
suficiente para conter o crescimento da dívida consolidada líquida.

No tocante ao comprometimento da  Receita  Corrente Líquida -
RCL - com as despesas com pessoal, observa-se que o Poder
Executivo comprometeu o percentual de 44,58%, nos termos da
metodologia de cálculo determinada pela Secretaria do Tesouro
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Nacional. Considerando que os demais Poderes e órgãos autônomos
também observaram os limites legais, a despesa total com pessoal
atingiu o percentual de 57% 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 seu
art. 20.

Quanto à vinculação constitucional de recursos para a saúde, a
Emenda à Constituição nº 29, de 2000, estabelece que o Estado deve
apresentar uma aplicação mínima de 12% da base vinculável em
ações e serviços públicos de saúde. O Balanço Geral do Estado
apresentou demonstrativo que evidencia uma receita vinculável de
R$16.046.000.000,00 e despesas apuradas de R$2.017.000.000,00, o
que resultou em uma aplicação de 13,20%, sendo
R$1.036.000.000,00 referente à execução dos órgãos e entidades
integrantes do Orçamento Fiscal do Estado e R$807.056.000,00
executados no Orçamento de Investimento das Empresas Controladas
pelo Estado, notadamente a Copasa.

Ficou demonstrado ainda que o Estado cumpriu os dispositivos
constitucionais relativos à educação e aos investimentos em pesquisa.
Quanto à educação, e 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, alcançando 30,190% da receita
resultante de impostos e transferências, percentual acima do
estabelecido na Constituição da República, que é de 25%. No que
tange às aplicações de recursos para o amparo e fomento à pesquisa,
a análise dos demonstrativos contábeis revela que o repasse de
recursos financeiros correspondeu a R$154.084.000,00, montante
superior à vinculação constitucional de 1% da Receita Corrente
Ordinária para a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de
Minas Gerais – Fapemig.

Assim, concordamos com a decisão do Plenário da Corte de Contas,
que entendeu que as falhas e deficiências constatadas não
comprometeram a gestão financeira, orçamentária, operacional e
patrimonial do Estado, uma vez que não se vislumbraram indícios de
malversação dos recursos públicos.

Conclusão
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Em face do exposto, opinamos pela aprovação, em turno único, do
Projeto de Resolução nº 1.826/2007.

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2007.
Zé Maia, Presidente - Agostinho Patrús Filho, relator - Antônio Júlio -

Elisa Costa (voto contrário) - Sebastião Helvécio - Jayro Lessa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.841/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Alencar da Silveira Jr., o projeto de lei em

tela tem como objetivo declarar de utilidade pública a Associação Dias
Melhores, com sede no Município de Alfenas.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 23/11/2007 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 1.841/2007 tem como escopo declarar de

utilidade pública a Associação Dias Melhores, com sede no Município
de Alfenas.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no
Estado sejam declaradas de utilidade pública estão enunciados no art.
1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
inteiro atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica,
funciona há mais de um ano e sua diretoria é formada por pessoas
idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto da entidade determina, no parágrafo único do
art. 40, que, em caso de sua dissolução, seu patrimônio líquido será
transferido a entidade civil sem fins lucrativos, preferencialmente
registrada no Conselho Nacional de Assistência Social ou que tenha
título de utilidade pública ou que seja uma Organização da Sociedade
Civil de Interesse Público - Oscip -; e, no art. 43, que não serão
remunerados a Diretoria Executiva, o Conselho Fiscal, sócios,
instituidores e benfeitores.



1042

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 1.841/2007.
Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues, relator -

Gilberto Abramo - Sebastião Costa - Neider Moreira - Delvito Alves.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.846/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Dimas Fabiano, o projeto de lei em tela tem

por objetivo declarar de utilidade pública a Associação Antialcoólicos
de Campo Belo, com sede no Município de Campo Belo.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 23/11/2007 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 1.846/2007 tem por finalidade declarar de

utilidade pública a Associação Antialcoólicos de Campo Belo.
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.
29 que as atividades dos seus Diretores e Conselheiros ou
instituidores, bem como as dos sócios, não serão remuneradas,
sendo-lhes vedado o recebimento de qualquer lucro, gratificação,
bonificação ou vantagens; e no art. 34 que, na hipótese de sua
dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade
congênere, com personalidade jurídica, registrada no Conselho
Municipal de Assistência Social ou a entidade pública.
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Cabe esclarecer que a Emenda nº 1, apresentada na parte
conclusiva deste parecer, tem por objetivo corrigir o nome da
entidade, adequando-o à forma consignada no art. 1º do seu estatuto.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 1.846/2007 com a Emenda nº 1, a
seguir.

EMENDA Nº 1
Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:
“Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação

Antialcoólica, com sede no Município de Campo Belo.”.
Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Gilberto Abramo - Hely

Tarqüínio - Sebastião Costa - Neider Moreira - Delvito Alves.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.850/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Lafayette de Andrada, o projeto de lei em

tela tem por objetivo declarar de utilidade pública a Associação dos
Moradores e Amigos da Comunidade do João Dias - Amadias -, com
sede no Município de Catas Altas da Noruega.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 23/11/2007 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 1.850/2007 tem por escopo declarar de utilidade

pública a Associação dos Moradores e Amigos da Comunidade do
João Dias, com sede no Município de Catas Altas da Noruega.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no
Estado sejam declaradas de utilidade pública estão enunciados no art.
1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
inteiro atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica,
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funciona há mais de um ano e sua diretoria é formada por pessoas
idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto da entidade determina, no art. 44, que, em
caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente será doado a
instituição congênere, legalmente constituída, para ser aplicado nas
mesmas finalidades da Associação dissolvida, e, no art. 45, que é
vedada a remuneração dos cargos da diretoria e do conselho fiscal.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei nº 1.850/2007.
Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues, relator -

Gilberto Abramo - Delvito Alves - Neider Moreira - Sebastião Costa -
Hely Tarqüínio.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 596/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe

altera a Lei nº 5.960, de 1º/8/72, que consolida a legislação tributária
do Estado de Minas Gerais.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 31/3/2007 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.

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

Fundamentação
A proposição, de iniciativa do Poder Executivo, pretende alterar o

art. 207 da Lei nº 5.960, de 1972, e o Anexo II da Lei nº 12.425, de
2007. O mencionado artigo disciplina a cobrança da Taxa Florestal,
cuja base de cálculo vigente é o custo estimado da atividade de
polícia administrativa exercida pelo Estado por meio do Instituto
Estadual de Florestas - IEF. Por seu turno, o citado Anexo II veicula a
tabela para lançamento e cobrança da Taxa Florestal.

Na mensagem de encaminhamento da proposição, o Governador do
Estado ressalta que o objetivo do projeto é viabilizar, sob a ótica
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operacional e financeira, o monitoramento eletrônico do transporte de
produtos e subprodutos florestais em território mineiro, “amparados
por autorização prévia das autoridades ambientais e originários de
matas nativas, manejadas ou plantadas”. Salienta, ainda, o caráter
obrigatório do controle estatal da flora, cujo custeio só pode ser
efetivado mediante a cobrança de taxa, e a necessidade de que as
alíquotas da Taxa Florestal incidentes sobre carvão vegetal de
florestas plantadas e nativas passem a comportar também o custo
decorrente do citado monitoramento eletrônico.

Em outros termos, o governo pretende aumentar de 0,56 para 1,04 e
de 2,8 para 4,61 Ufemgs as Taxas Florestais, respectivamente, de
carvão vegetal de floresta plantada e de carvão vegetal de floresta
nativa, cuja unidade de medida é o metro cúbico. Pretende, também,
adequar a redação do art. 207 da Lei nº 5.960, de 1972, ao disposto
no art. 2º da Lei Delegada nº 79, de 2003, que dispõe sobre a
estrutura orgânica básica do IEF.

Sobre essas medidas, fazemos as ponderações a seguir.
De conformidade com o mencionado art. 2º, o Instituto Estadual de

Florestas “tem por finalidade executar a política florestal do Estado e
promover a preservação e a conservação da fauna e da flora, o
desenvolvimento sustentável dos recursos naturais renováveis e da
pesca, bem como a realização de pesquisas em biomassa e
biodiversidade”.

Como a citada lei delegada já autoriza o IEF a exercer as atividades
de fiscalização relacionadas aos processos de aproveitamento de
produtos, subprodutos e resíduos florestais provenientes de
desmatamento, exploração ou alteração da cobertura vegetal bem
como promover ações voltadas para a identificação da origem dos
produtos consumidos, produzidos ou em trânsito no território do
Estado, constata-se que o projeto do Executivo, nesse particular, não
inova o ordenamento jurídico.

No que se refere aos aspectos tributários da proposição, de fato a
matéria se insere no domínio de competência legislativa do Estado
membro, em face dos arts. 23, VI e VII, 24, V e VII, e 145, II, da
Constituição Federal, tanto que o Supremo Tribunal Federal
reconheceu a legitimidade do Estado de Minas Gerais para instituir
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taxa florestal, mesmo sob a égide da Constituição pretérita, que
estabelecia a competência privativa da União para legislar sobre
florestas. A decisão foi manifestada na Representação 1008/MG, cuja
ementa transcrevemos a seguir:

“Taxa. Seu conceito (art. 18, inc. I, da Constituição. Taxa florestal
instituída pelo Estado de Minas Gerais (Lei nº 7.163/77). A
competência da União para legislar sobre florestas não exclui a
competência tributária do Estado-membro, como se dá nas
circunstâncias do caso, em razão do exercício do poder de polícia
administrativa. Interesse comum na preservação das florestas. Na
espécie o tributo em questão, exigido das pessoas ligadas a
atividades fiscalizadas pelo Estado e destinado ao seu custeio, situa-
se como taxa de polícia. Improcedência da Representação”.

Não obstante isso, a criação de taxa ou sua majoração não se faz
de forma aleatória. Por se tratar de espécie tributária vinculada a uma
atividade estatal, no exercício do poder de polícia, o Estado deve
demonstrar a necessidade de sua criação e justificar os valores
determinados.

Nesse sentido, esta Comissão aprovou, no dia 3 de julho do corrente
ano, requerimento para que a proposição fosse baixada em diligência
ao IEF, solicitando esclarecimentos acerca dos valores estabelecidos
no projeto, bem como o encaminhamento da respectiva planilha de
custos do monitoramento eletrônico.

Tratava-se de medida de fundamental importância para saber se os
valores estabelecidos para a taxa refletiam o custo real ou potencial
da atividade desenvolvida pelo Estado, tendo em vista que lidamos
com uma espécie de tributo cuja finalidade é ressarcir o poder público
em decorrência de gastos desembolsados. Por isso mesmo, diz-se
tributo vinculado. A propósito, vale ressaltar as palavras do professor
Hugo de Brito Machado: “Embora não se disponha de critério para o
exato dimensionamento da maioria das taxas, especialmente
daquelas cujo fato gerador é o exercício do poder de polícia, é
razoável o entendimento pelo qual o valor da taxa há de ser
relacionado ao custo da atividade estatal à qual se vincula. A não ser
assim, a taxa poderia terminar sendo verdadeiro imposto, na medida
em que o seu valor fosse muito superior a esse custo”. (“Curso de
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Direito Tributário”, 14ª ed, Ed. Malheiros, 1998, pág. 329)
Nessa mesma linha de entendimento, ressaltamos, também, a

posição do Supremo Tribunal Federal, manifestada no julgamento da
Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.551:

"Taxa: correspondência entre o valor exigido e o custo da atividade
estatal. A taxa, enquanto contraprestação a uma atividade do Poder
Público, não pode superar a relação de razoável equivalência que
deve existir entre o custo real da atuação estatal referida ao
contribuinte e o valor que o Estado pode exigir de cada contribuinte,
considerados, para esse efeito, os elementos pertinentes às alíquotas
e à base de cálculo fixadas em lei. Se o valor da taxa, no entanto,
ultrapassar o custo do serviço prestado ou posto à disposição do
contribuinte, dando causa, assim, a uma situação de onerosidade
excessiva, que descaracterize essa relação de equivalência entre os
fatores referidos (o custo real do serviço, de um lado, e o valor exigido
do contribuinte, de outro), configurar-se-á, então, quanto a essa
modalidade de tributo, hipótese de ofensa à cláusula vedatória inscrita
no art. 150, IV, da Constituição da República. Jurisprudência.
Doutrina.".

Portanto, sem as informações como as que foram solicitadas na
diligência, não teríamos como afirmar, com a segurança jurídica que
deve balizar o posicionamento desta Comissão no exame de
proposições dessa natureza, que o projeto do Governador do Estado
atendia aos pressupostos constitucionais e legais para tramitar nesta
Casa, já que não veio acompanhado dos referidos estudos técnicos.

Com efeito, o contribuinte tem o direito de saber a razão pela qual
está sendo tributado pelo Estado e em que medida essa tributação
ocorrerá. Por isso, a Constituição Federal dedica um capítulo inteiro a
matéria tributária, para incorporar princípios como o da legalidade, o
da anterioridade, o da vedação de bitributação e de confisco, entre
tantos outros importantes.

No mesmo diapasão, não podemos perder de vista os princípios da
publicidade e da razoabilidade como vetores fundamentais da
administração pública na sua atividade corrente. A justificação e a
transparência dos atos administrativos fortalecem a democracia e a
cidadania, valores supremos da Constituição Federal.
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Por essas razões, aguardamos o cumprimento da diligência, e a
resposta foi encaminhada a esta Casa no dia 26/11/2007, por meio do
Ofício nº 465/DG/Sisema/2007, subscrito pelo Diretor-Geral do
Instituto Estadual de Florestas.

De conformidade com o mencionado ofício, o IEF solicita que sejam
desconsiderados os valores originais contidos no Projeto de Lei nº
596/2007, tendo em vista a proposta substitutiva que ora encaminha,
em que os valores da taxa foram estabelecidos com base no estudo
denominado Composição do Preço do Serviço de Monitoramento
Eletrônico do Transporte de Carvão Vegetal em Minas Gerais.

Trata-se de planilha com o custo estimado do serviço público de
monitoramento eletrônico de trânsito de carvão vegetal realizado pelo
Estado, por meio do IEF, levando em consideração vários aspectos,
como os valores dos equipamentos utilizados e o custo do serviço de
manutenção dos postos de divisa para fiscalização.

Com essa medida, o governo sana o principal vício jurídico do
projeto, relacionado à criação da Taxa Florestal, tributo vinculado ao
exercício do poder de polícia administrativa.

Esperamos que essa prática, de encaminhamento de planilhas e
demais informações sobre projetos dessa natureza, repita-se em
todas as proposições do Executivo que têm por escopo a criação ou a
majoração de taxa. Tais informações e planilhas são indispensáveis
do ponto de vista jurídico e de mérito.

Cumpre-nos, agora, examinar a proposição substitutiva do
Executivo, encaminhada por meio do citado ofício.

Nos valores estabelecidos para as taxas de carvão vegetal de
floresta plantada e floresta nativa, constata-se erro material. No
estudo, estão elas expressas em reais; no projeto, em Ufemgs.

Como a intenção do governo é incentivar o uso de carvão vegetal de
floresta plantada e inibir o de floresta nativa, é previsto um desconto
no valor da taxa da ordem de 90%, na hipótese em que o consumo for
unicamente de carvão oriundo de floresta plantada, e de 70%, na
hipótese em que o consumo corresponder a 90% ou mais de carvão
originário de floresta plantada ou manejada.

A medida atende ao princípio do desenvolvimento sustentável e da
preservação dos ecossistemas naturais. No entanto, a regra não fixa
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prazo para o contribuinte se beneficiar do desconto. Assim, é preciso
corrigir o defeito.

Como vimos, o governo pretendia, na proposição original, ser
ressarcido do custo do monitoramento eletrônico, por meio da
alteração dos itens 1.01 e 1.03 do Anexo II da Lei nº 12.425, de 1996.
Já na proposta substitutiva, propõe a alteração da Lei nº 5.960, de
1972, com o objetivo de acrescentar tabela de valores de Taxa
Florestal relativa à atividade de monitoramento eletrônico. Todavia,
nas duas situações, o governo utiliza mecanismo inadequado para os
fins objetivados. No primeiro caso, as taxas constantes nos
mencionados itens não são calculadas em função do monitoramento
eletrônico, e sim em razão da extração. No segundo caso, a lei a
alterar é a 12.425, de 1996, e não a 5.960, de 1972.

Assim, para sanar os problemas da proposição, 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 596/2007 na
forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Altera a Lei nº 12.425, de 27 de dezembro de 1996, a Lei nº 5.960,

de 1º de agosto de 1972, e a Lei nº 14.309, de 19 de junho de 2002.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O Anexo II a que se refere o art. 7º da Lei nº 12.425, de 27

de dezembro de 1996, passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Anexo II
Tabela A

Tabela para Lançamento e Cobrança da Taxa Florestal Relativa a
Extração de Produtos e Subprodutos Florestais

(a que se refere o art. 7º da Lei nº 12.425, de 27/12/96)
   * -  A tabela “A” foi publicada no “Diário do Legislativo” de 7.12.2007.

Tabela B
Tabela para Lançamento e Cobrança da Taxa Florestal Relativa à

Atividade de Monitoramento Eletrônico do Transporte e Consumo de
Carvão Vegetal

  * -  A tabela “B” foi publicada no “Diário do Legislativo” de 7.12.2007.
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Art. 2º - O art. 207 da Lei nº 5.960, de 1º de agosto de 1972, passa a
vigorar acrescido dos seguintes §§ 6º e 7º:

“Art. 207 - (...)
§ 6º - As indústrias consumidoras de carvão vegetal estão sujeitas à

Taxa Florestal relativa ao monitoramento eletrônico do transporte e
consumo de carvão vegetal.

§ 7º - A taxa a que se refere o § 6º será recolhida com desconto
incidente sobre o valor relativo a carvão vegetal de floresta plantada,
nos seguintes percentuais:

I - 90% (noventa por cento) na hipótese em que o carvão consumido
anualmente pelo contribuinte seja oriundo exclusivamente de floresta
plantada;

II - 70% (setenta por cento) na hipótese em que até 10% (dez por
cento) do carvão consumido anualmente pelo contribuinte seja oriundo
de floresta nativa.”.

Art. 3º - Os arts. 44 e 45 da Lei nº 14.309, de 19 de junho de 2002,
passam a vigorar acrescidos dos seguintes parágrafos:

“Art. 44 - (...)
Parágrafo único - O produto ou subproduto florestal transformado

em carvão vegetal terá seu transporte rastreado por meio de sistema
de monitoramento eletrônico via satélite, com informações relativas à
localização geográfica do veículo transportador e ao carregamento e
descarregamento do produto.

Art. 45 - (...)
§ 2º - Ficam também obrigadas ao registro e à renovação anual do

cadastro no órgão competente deste Estado a pessoa física ou
jurídica que transporte carvão vegetal no território do Estado, ainda
que o produto seja originário de outra unidade da Federação.”.

Art. 4º - O Poder Executivo estabelecerá a forma, o prazo e as
condições para o cumprimento do disposto nesta lei.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues, relator -

Gilberto Abramo - Sebastião Costa - Ademir Lucas.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº

1.413/2007
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Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial
Relatório

De autoria desta Comissão, o projeto de resolução em tela tem
como objetivo aprovar, de conformidade com o disposto no art. 62,
XXXIV, da Constituição do Estado, a alienação das terras devolutas
que especifica.

Nos termos da Decisão Normativa da Presidência nº 18, de 1993,
que disciplina a tramitação da matéria, coube à Comissão de
Constituição e Justiça apreciar preliminarmente o projeto, tendo
concluído por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Dando prosseguimento à tramitação, cumpre a este órgão colegiado
emitir parecer sobre o assunto, atendo-se aos lindes estabelecidos no
art. 188, combinado com o art. 102, IX, “e”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Resolução nº 1.413/2007 trata de conceder aprovação

prévia para a alienação de 32 glebas situadas nos Municípios de
Indaiabira, Montezuma, Rio Pardo de Minas, Santo Antônio do Retiro
e Vargem Grande do Rio Pardo, todas com área entre 100ha e 250ha.

Em atendimento ao que dispõe a legislação regente da matéria, a
alienação de tais imóveis, cujos processos foram instruídos pelo
Instituto de Terras do Estado de Minas Gerais - Iter-MG -, dar-se-á
mediante compra preferencial, em que o legítimo posseiro tem
prioridade para adquirir o bem, de acordo com o preço de mercado.

Tal medida reflete a política rural adotada pelo constituinte mineiro,
em consonância com a competência atribuída ao Estado de promover
o bem-estar do homem que vive do trabalho da terra e fixá-lo no
campo, conforme dispõe o art. 247 da Constituição Estadual.

Diante desses esclarecimentos, constitui justa medida a concessão
do domínio a quem de fato participou ativamente e de forma produtiva
na ocupação do território mineiro.

Conclusão
Em face do aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de

Resolução nº 1.413/2007 no 1º turno.
Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2007.
Vanderlei Jangrossi, Presidente - Getúlio Neiva, relator - Antônio

Carlos Arantes.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.524/2007
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

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”.

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

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, combinado com o art. 102, inciso VII, do
Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em tela visa a tornar obrigatório a manutenção nas

farmácias, para consulta, de um exemplar de bula transcrito em braile
para cada medicamento comercializado. O objetivo, segundo o autor,
é promover maior independência às pessoas portadoras de deficiência
visual, contribuindo para sua inclusão social.

A Comissão de Constituição e Justiça, atesta, em seu parecer, que
não é razoável a manutenção de uma bula escrita em braile para cada
medicamento, dado o expressivo número tanto de estabelecimentos
farmacêuticos quanto de medicamentos por eles comercializados.
Assim, essa Comissão entendeu por bem oferecer o Substitutivo nº 1,
com que concordamos, o qual, aproveitando a idéia central do projeto,
obriga os estabelecimentos de comércio varejista de medicamentos a
disponibilizar ao deficiente visual, quando por ele solicitado, o
conteúdo da bula em braile ou em áudio (grifo nosso).

Por seu turno, a Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação
Social salientou ser imprescindível a facilitação do acesso a bens e
serviços, bem como sua adaptação às pessoas portadoras de
deficiência, contribuindo para a remoção de obstáculos ao pleno
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exercício da cidadania destas.
Do ponto de vista financeiro-orçamentário, o projeto não acarreta

impacto ao erário, uma vez que regulamenta relações entre
particulares, sendo o custo das bulas suportado pelos respectivos
laboratórios.

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, 6 de dezembro de 2007.
Zé Maia, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Agostinho Patrús

Filho - Elisa Costa - Jayro Lessa.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.677/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Governador do Estado, a proposição em epígrafe
“disciplina o Acordo de Resultados e o Prêmio por Produtividade no
âmbito do Poder Executivo e dá outras providências”.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 16/10/2007, foi o projeto
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de Administração
Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Cabe a esta Comissão analisar os aspectos de juridicidade,
constitucionalidade e legalidade da matéria, nos termos do art. 102,
inciso III, alínea “a”, combinado com o art. 188 do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposta legislativa em exame pretende alterar a disciplina do

Acordo de Resultados e do Prêmio por Produtividade no âmbito do
Poder Executivo. Tais institutos são decorrentes da Reforma do
Estado feita no texto da Constituição da República, por meio da
Emenda à Constituição nº 19, de 1998, que teve como ponto central a
busca por novas fórmulas de atuação estatal com vistas a conferir
mais efetividade e eficiência aos serviços públicos.

Um dos principais elementos da Reforma foi a introdução do
princípio da eficiência no “caput” do art. 37 da Carta Federal, tema em
torno do qual gravitam institutos como o contrato de gestão, o controle
de resultados e a ampliação da autonomia de órgãos e entidades
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públicas.
Naquela oportunidade, foi também incluído, no referido art. 37,

dispositivo autorizando a ampliação da autonomia gerencial,
orçamentária e financeira dos órgãos e das entidades das
administrações direta e indireta, mediante contrato a ser firmado entre
seus administradores e o poder público, que tenha por objeto a
fixação de metas de desempenho, cabendo à lei dispor sobre o prazo
de duração, os meios de controle e de avaliação das metas e a
remuneração do pessoal.

No âmbito federal, a Lei nº 9.649, de 1998, previu a hipótese de
contratos de gestão a serem celebrados entre autarquias qualificadas
como agências executivas e o respectivo Ministério supervisor.

Vale aqui ressaltar que a celebração de contratos ou acordos entre
órgãos ou entidades da administração pública, embora previsto em lei,
não é tema pacífico entre doutrinadores e juristas, sobretudo no que
diz respeito à condição "contratual" destes, tendo em vista a falta de
capacidade jurídica dos órgãos, exigida para serem partes em um
contrato e a ausência de antagonismo nos interesses dos
contratantes, pontos fundamentais para a concepção tradicional do
contrato.

A mesma crítica se aplica ao Acordo de Resultados, figura utilizada
no Estado de Minas Gerais para ampliar a autonomia dos órgão e das
entidades. A doutrina clássica do Direito Administrativo aponta que,
como são os órgãos simples atribuições de competências,
desprovidos de personalidade jurídica, necessitam dos agentes
públicos para que tais atribuições se manifestem. Assim, a legislação
mineira, para resolver o problema contratual da falta de personalidade
jurídica dos órgãos, estabelece que o Acordo de Resultados seja
celebrado entre seus dirigentes.

No âmbito estadual, o Acordo de Resultados e o Prêmio por
Produtividade estão previstos no § 10 do art. 14 e no “caput” do art. 31
da Constituição do Estado, ambos instituídos pela Emenda à
Constituição nº 57, de 2003. Esse comando constitucional foi um dos
fundamentos que serviu de parâmetro para o choque de gestão
instituído na administração pública estadual. A matéria já está também
regulamentada nos termos da Lei nº 14.694, de 30/7/2003, e suas
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alterações. O projeto em tela pretende dar nova disciplina à matéria.
Para tanto, o governo do Estado optou por revogar a legislação
vigente e apresentar proposta de nova lei consolidando todas as
alterações pertinentes à matéria, tendo em vista que o conjunto de
alterações era de grande profundidade. Pela ótica da técnica
legislativa, também julgamos ser esta a melhor forma.

Em linhas gerais, o Acordo de Resultados é um instrumento de
gestão administrativa a ser celebrado entre dirigentes de órgãos e
entidades da administração pública direta e indireta e as autoridades
que sobre eles tenham poder hierárquico ou de supervisão, com vistas
a estabelecer metas de desempenho a serem alcançadas pelo
acordante. Com a formalização do contrato que estabelece o Acordo
de Resultados, o órgão ou a entidade acordante passam a enquadrar-
se em um conjunto de normas especiais, mais flexíveis, entendidas
como autonomias gerenciais, orçamentárias e financeiras, desde que
cumpra as metas de desempenho estabelecidas no contrato. Dá-se ao
órgão ou à entidade mais flexibilidade, no intuito de garantir mais
eficiência na sua atuação administrativa.

Entre as principais normas flexíveis conferidas ao órgão ou à
entidade signatária do Acordo, estão a alteração dos quantitativos e a
distribuição dos cargos em comissão e das funções gratificadas e
temporárias; o aumento do limite para dispensa de licitação, nos
termos do parágrafo único do art. 24 da Lei Federal nº 8.666, de 1993;
a concessão de valores diferenciados de vale-transporte e vale-
alimentação, com as condições estabelecidas no projeto, aos
servidores em efetivo serviço no órgão ou na entidade acordantes.

A proposta em exame altera a legislação vigente, aperfeiçoando
conceitos essenciais para o entendimento do Acordo de Resultados,
tornando o texto mais claro e preciso. Ademais, o novo texto vincula
expressamente os objetivos do Acordo de Resultados ao
planejamento estratégico do governo. O projeto propõe, ainda,
alteração dos prazos mínimo e máximo de vigência do ajuste, de um a
três anos para um até quatro anos, desde que não ultrapasse o
primeiro ano do governo subseqüente àquele em que o Acordo de
Resultados foi assinado. Inova, também, no que concerne à
renovação do contrato, que não necessita mais da avaliação favorável
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dos resultados por parte da Comissão de Acompanhamento e
Avaliação. Na nova proposta, a renovação está condicionada apenas
ao acordo entre as partes. Assim, é possível que o acordante que não
tenha obtido avaliação favorável possa renovar o acordo, para ser
estimulado a alcançar as metas e prestar um serviço mais eficiente.

Destacam-se, ainda, alterações concernentes ao período de
referência para apuração das metas do contrato, à forma de avaliação
do Acordo e à ampliação das autonomias gerencial e financeira dos
órgãos acordantes.

Já o Prêmio por Produtividade está previsto no “caput” e no § 1º do
art. 31 da Constituição Estadual, segundo o qual a lei disporá sobre
seu cálculo e sua periodicidade e o Prêmio não se incorporará, em
nenhuma hipótese, aos proventos de aposentadoria e pensão. Trata-
se de um benefício a ser concedido ao servidor em efetivo exercício
de órgão ou entidade signatários do Acordo de Resultados, vinculado
ao desempenho do servidor e do órgão ou da entidade, bem como à
previsão orçamentária e à disponibilidade financeira do Estado. Este
instituto está regulamentado no ordenamento jurídico mineiro na
citada Lei nº 14.694.

O projeto em tela altera a disciplina do Prêmio por Produtividade, de
forma que sua concessão se dê tendo como referência os recursos no
valor correspondente a até 1% da Receita Corrente Líquida ou da
ampliação real de receitas. A atual legislação prevê a concessão do
Prêmio por Produtividade com recursos decorrentes da economia com
Despesas Correntes de cada órgão, autarquia ou fundação (art. 29 da
Lei nº 14.694, de 2003) ou provenientes da ampliação real da
arrecadação de receitas da administração pública.

É um benefício a ser concedido ao servidor em atividade ocupante
de cargo de provimento efetivo ou de cargo em comissão, ao detentor
de função pública de que trata a Lei nº 10.254, de 20/7/90, e ao
ocupante do cargo de Subsecretário de Estado, os quais, no período
de referência, tenham estado em efetivo exercício por período mínimo
definido em regulamento, computado a partir da assinatura do Acordo
de Resultados, e obtido, na avaliação de produtividade por equipe,
resultado igual ou superior a 70%.

Nos termos do art. 27 do projeto, quando o pagamento se der com
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base na Receita Corrente Líquida, deve-se observar o inciso IV do art.
2º da Lei Complementar Federal nº 101, de 4/5/2000, que a define
como “somatório das receitas tributárias, de contribuições
patrimoniais, industriais, agropecuárias, de serviços, transferências
correntes e outras receitas também correntes, deduzidos (...) nos
Estados, as parcelas entregues aos Municípios por determinação
constitucional;”.

Devem, ainda, ser computados no cálculo da Receita Corrente
Líquida os valores pagos e os recebidos em decorrência da Lei
Complementar nº 87, de 1996, e do fundo previsto no art. 60 do Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias. A Receita Corrente
Líquida será apurada somando-se as receitas arrecadadas no mês em
referência e nos 11 meses anteriores, excluídas as duplicidades.

A parcela da Receita Corrente Líquida destinada ao Prêmio por
Produtividade deverá estar prevista na Lei de Diretrizes
Orçamentárias.

O projeto prevê todos os requisitos para a concessão do Prêmio,
entre os quais a fórmula de seu cálculo, os servidores que a ele farão
jus e o período de referência para sua apuração.

Vale destacar que, nos termos do art. 34 do projeto, o órgão ou a
entidade signatário do Acordo de Resultados deverá optar
expressamente pelo pagamento do Prêmio com base na Receita
Corrente Líquida ou pela ampliação real da arrecadação de receita.
Esta opção somente poderá ser alterada por termo aditivo para o
período de referência seguinte, no mínimo 30 dias antes deste.

Pelo prisma da constitucionalidade e da legalidade, a proposição
não apresenta óbices que comprometam sua tramitação nesta Casa.
No que toca à competência para tratar da matéria, cabe ao Estado, no
exercício de sua competência residual, regular as matérias não
reservadas à União e aos Municípios. De fato, o Estado desfruta
autonomia para disciplinar os assuntos de seu interesse, conforme se
depreende da regra do “caput” do art. 25 da Constituição da
República, especialmente no que tange à organização administrativa
estadual e às formas de execução e de controle dos serviços públicos
por ele prestado.

No que tange à deflagração do processo legislativo, a proposição
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também atende aos preceitos constitucionais, tendo em vista que, nos
termos da alínea “b” do inciso III do art. 66 e do inciso XIV do art. 90
da Constituição mineira, cabe ao Governador do Estado a iniciativa
privativa para tratar da remuneração dos seus servidores, bem como
da organização e das atividades do Poder Executivo.

O projeto observa, ainda, dispositivos da Lei de Responsabilidade
Fiscal, na medida em que prevê a concessão do Prêmio com base no
aumento da receita e condiciona seu pagamento à previsão
orçamentária.

Destacamos a necessidade de ser feita uma profunda análise pela
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária no que toca ao
cálculo do Prêmio por Produtividade.

Vislumbramos, por outro lado, a necessidade de promover
aperfeiçoamentos de ordem técnica e jurídica no texto do projeto, o
que passamos a fazer por meio do Substitutivo nº 1, sobre o qual
discorreremos a seguir.

Primeiramente, o substitutivo uniformiza expressões utilizadas no
projeto as quais prejudicam seu entendimento, como “avaliação de
desempenho institucional”, “desempenho insatisfatório” e “avaliação
de produtividade por equipe”. Referem-se elas à avaliação do Acordo
levando em conta o desempenho do órgão, entre outros fatores.
Também foram aperfeiçoados determinados termos e expressões, por
apresentarem linguagem imprecisa ou imprópria para texto legal, tais
como “marco”, “ação” e “autonomia gerencial”.

No que toca ao acompanhamento do Acordo, incluímos dispositivo
expressando que será ele realizado pela Comissão de
Acompanhamento e Avaliação, segundo os termos e a periodicidade
previstos no projeto.

Propomos seja dada nova redação ao inciso I do art. 21 do projeto,
de forma que os quantitativos e a distribuição dos cargos de
provimento em comissão, das funções gratificadas e das gratificações
temporárias estratégicas, previstas como medidas ampliativas da
autonomia gerencial, serão alterados somente, se a medida não
acarretar aumento de despesa. Tal requisito está previsto no inciso V
do art. 14 da Constituição Federal.

Apresentamos, ainda, com base nas informações prestadas por
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técnicos da Secretaria de Estado de Planejamento - Seplag -, nova
redação ao § 2º do art. 21 do projeto, para esclarecer que valores
diferenciados de auxílio-transporte para os servidores em efetivo
exercício no órgão ou na entidade signatária do Acordo de Resultados
somente serão concedidos àqueles cuja remuneração mensal for igual
ou inferior a três salários mínimos, excluídas as parcelas relativas a
adicionais por tempo de serviço, aos valores recebidos por horas
extras trabalhadas e ao biênio a que se refere a Lei nº 8.517, de 1984.

Modificamos, também, por solicitação do governo do Estado
encaminhada a esta Comissão por meio de ofício da Seplag, o § 5º do
art. 26, o art. 29, o inciso II do art. 30 e o § 2º do art. 31 do projeto.

A primeira alteração refere-se à incidência do Prêmio por
Produtividade, a qual se pode dar sobre a remuneração do servidor,
excluídos os eventuais e os atrasados, ou sobre o vencimento do
cargo ou da função, em razão do tipo de recurso utilizado para o
pagamento do Prêmio.

A segunda alteração incide sobre o § 5º do art. 26 do projeto e
refere-se à equiparação do valor do Prêmio a ser pago aos servidores
que chefiam as Auditorias Setoriais ou Seccionais dos órgãos e das
entidades do Poder Executivo ao valor a ser pago à Auditoria-Geral do
Estado. A alteração prevê que a equiparação somente se dará no
caso de servidor ocupante de cargo efetivo da carreira de Auditor
Interno, de que trata a Lei nº 15.304, de 2004.

Outra alteração solicitada pelo Executivo incide sobre o inciso II do
art. 30 do projeto e refere-se à fórmula de cálculo da ampliação real
da arrecadação de receitas, que deverá levar em conta a diferença
absoluta entre a receita efetivamente arrecadada nos meses do
período de referência e a receita efetivamente arrecadada nos
mesmos meses do exercício anterior, acrescida, pelo menos, da
projeção oficial de índice de preços definido em decreto. Na proposta
enviada a esta Casa, deveria ser observada a receita prevista como
meta no Acordo de Resultados.

Modificou-se, também, a fórmula de cálculo da ampliação da receita
a ser aplicada no pagamento do Prêmio, que, nos termos da alteração
solicitada, se deve dar com base em índice oficial projetado para o
crescimento do Produto Interno Bruto - PIB -, constante no Acordo de
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Resultados e ajustado após a publicação do índice definitivo.
Também por solicitação do Poder Executivo, foi acrescido ao

substitutivo o art. 43.
Informamos que tais dispositivos, embora, em alguns casos, alterem

substancialmente a estrutura do Prêmio por Produtividade, não
acarretam aumento de despesa.

Por ser oportuno, suprimimos o art. 45 do projeto, por tratar das
atribuições dos cargos das carreiras do Grupo de Atividade de
Cultura, matéria totalmente estranha ao projeto em questão.
Informamos que esse dispositivo será oportunamente acrescido ao
Projeto de Lei nº 1.854/2007, de autoria do Governador do Estado, o
qual dispõe sobre política remuneratória e carreira do servidor.

Conclusão
Pelas razões expostas, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nº 1.677/2007
na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO N° 1
Disciplina o Acordo de Resultados e o Prêmio por Produtividade no

âmbito do Poder Executivo e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º - Esta lei disciplina o Acordo de Resultados e a autonomia
gerencial, orçamentária e financeira previstos nos §§ 10 e 11 do art.
14 da Constituição do Estado e a concessão do Prêmio por
Produtividade, no âmbito da administração direta, autárquica e
fundacional do Poder Executivo do Estado.

Art. 2º - Para os fins desta lei, entende-se por:
I - Acordo de Resultados o instrumento de contratualização de

resultados celebrado entre dirigentes de órgãos e entidades do Poder
Executivo e as autoridades que sobre eles tenham poder hierárquico
ou de supervisão;

II - acordante o órgão, a entidade ou a unidade administrativa do
Poder Executivo hierarquicamente superior ao acordado, responsável
pelo acompanhamento, pela avaliação e pelo controle dos resultados
e, no que couber, pelo provimento dos recursos e meios necessários
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ao alcance das metas pactuadas no Acordo de Resultados;
III - acordado o órgão, a entidade ou a unidade administrativa do

Poder Executivo hierarquicamente subordinado ou vinculado ao
acordante, comprometido com o alcance dos resultados pactuados e
responsável pela execução das ações e medidas necessárias para
sua obtenção;

IV - interveniente o órgão, a entidade ou a unidade administrativa
signatário do Acordo de Resultados responsável pelo suporte
necessário ao acordante ou ao acordado, para o cumprimento das
metas estabelecidas;

V - período avaliatório o intervalo de tempo concedido ao acordado
para o cumprimento de um conjunto predefinido de metas e ações,
pelo qual será avaliado ao final do período;

VI - desempenho o grau de cumprimento, objetivamente aferido, das
ações propostas, de atingimento das metas estabelecidas e de
obtenção dos resultados pactuados, em um período avaliatório
predeterminado;

VII - indicador a medida, relativa ou absoluta, utilizada para
mensurar a eficiência, a eficácia e a efetividade do desempenho do
acordado;

VIII - meta o nível desejado de desempenho para cada indicador, em
um determinado período, definida de forma objetiva e quantificável;

IX - avaliação do Acordo de Resultados o processo de apuração do
grau de obtenção dos resultados pactuados, realizada por Comissão
de Acompanhamento e Avaliação, nos termos desta lei e do seu
regulamento;

X - avaliação de desempenho institucional o processo de apuração
objetiva do desempenho do órgão ou entidade, disciplinada em
decreto;

XI - período de referência o intervalo de tempo adotado como base
de cálculo do montante a ser distribuído, a título de Prêmio por
Produtividade, para o órgão ou a entidade que cumprir os requisitos
legais.

§ 1º - O início e o término do período avaliatório de que trata o inciso
V do “caput” deste artigo ocorrerão no mesmo exercício financeiro.

§ 2º - Cada período de referência de que trata o inciso XI do “caput”
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deste artigo corresponderá, no mínimo, a um período avaliatório e, no
máximo, aos períodos avaliatórios de um dado exercício financeiro.

CAPÍTULO II
DO ACORDO DE RESULTADOS

Seção I
Das Características Gerais

Art. 3º - Na implementação do Acordo de Resultados, serão
observados os princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade, eficiência, razoabilidade e economicidade.

Art. 4º - São objetivos fundamentais do Acordo de Resultados:
I - viabilizar a estratégia de governo, por meio de mecanismos de

incentivo e gestão por resultados;
II - alinhar o planejamento e as ações do acordado com o

planejamento estratégico do governo, com as políticas públicas
instituídas e com os programas governamentais;

III - melhorar a qualidade e a eficiência dos serviços prestados à
sociedade;

IV - melhorar a utilização dos recursos públicos;
V - dar transparência às ações das instituições públicas envolvidas e

facilitar o controle social sobre a atividade administrativa estadual;
VI - estimular, valorizar e destacar servidores, dirigentes e órgãos ou

entidades que cumpram suas metas e atinjam os resultados previstos.
Seção II

Da Elaboração
Art. 5º - O Acordo de Resultado será formalizado por instrumento

que contenha, sem prejuízo de outras especificações:
I - objeto e finalidade;
II - resultados a serem alcançados, fixados por meio de indicadores

de eficácia, eficiência e efetividade, metas e ações, com prazos de
execução e meios de apuração objetivamente definidos;

III - direitos, obrigações e responsabilidades do acordante e do
acordado, em especial em relação às metas estabelecidas;

IV - compromissos dos intervenientes, quando for o caso;
V - condições para revisão, renovação, prorrogação e rescisão do

Acordo de Resultados;
VI - prazo de vigência;
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VII - sistemática de acompanhamento, controle e avaliação, com
informações sobre a duração dos períodos avaliatórios e sobre os
critérios e parâmetros a serem considerados na aferição do
desempenho;

VIII - relação das prerrogativas concedidas por meio do Acordo de
Resultados ao órgão ou à entidade, em razão da ampliação da sua
autonomia gerencial, orçamentária e financeira, se houver;

IX - estimativa dos recursos orçamentários e cronograma de
desembolso dos recursos financeiros necessários à execução das
ações pactuadas, durante a vigência do Acordo de Resultados, se for
o caso.

Seção III
Da Formalização

Art. 6º - É condição para a assinatura, a revisão e a renovação do
Acordo de Resultados o pronunciamento favorável da Secretaria de
Estado de Planejamento e Gestão - Seplag - sobre o pleno
atendimento das exigências desta lei e sobre a compatibilidade das
metas e dos indicadores de desempenho pactuados com as
finalidades do acordado, na forma definida em decreto.

Art. 7º - São signatários do Acordo de Resultados os dirigentes
máximos do acordante, de cada um dos acordados e das demais
partes intervenientes, quando houver.

Art. 8º - O extrato do Acordo de Resultados e seus aditamentos
serão publicados, pelo acordante, no órgão oficial dos Poderes do
Estado, e divulgados em sítio eletrônico oficial do governo, nos termos
definidos em decreto, sem prejuízo de sua divulgação pelo acordante
e pelo acordado.

Seção IV
Do Acompanhamento, da Avaliação, da Fiscalização

Art. 9° - O dirigente máximo do acordado promoverá a
implementação do Acordo de Resultados, por meio de sua
participação efetiva na elaboração e no acompanhamento do Acordo,
e garantirá a divulgação interna do seu conteúdo e de suas
avaliações.

Art. 10 - Para o acompanhamento e a avaliação do Acordo de
Resultados será instituída, por ato próprio do dirigente máximo do
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acordante, Comissão de Acompanhamento e Avaliação, composta
pelos seguintes membros:

I - um representante dos acordados;
II - um representante dos servidores dos acordados, escolhido nos

termos de decreto;
III - um representante do acordante;
IV - um representante de cada interveniente, quando houver, por ele

indicado;
V - um representante da Seplag, indicado por seu titular.
§ 1º - A Seplag poderá optar por não indicar representante próprio

para a Comissão de Acompanhamento e Avaliação, quando lhe for
delegada a representação do acordante.

§ 2º - A Comissão de Acompanhamento e Avaliação reunir-se-á
ordinariamente ao final de cada período avaliatório e,
extraordinariamente, sempre que necessário.

§ 3º - Fica facultada a participação de um representante da
sociedade civil, indicado pelo acordado, nas Comissões de
Acompanhamento e Avaliação, conforme disposto em decreto.

Art. 11 - À Comissão de Acompanhamento e Avaliação compete:
I - acompanhar e avaliar os resultados alcançados pelo acordado,

considerando as metas e indicadores de desempenho previstos no
Acordo de Resultados;

II - recomendar, com a devida justificativa, alterações no Acordo de
Resultados, principalmente quando se tratar de necessidade de
alinhamento de indicadores, metas e resultados;

III - recomendar, com a devida justificativa, a revisão, a renovação
ou a rescisão do Acordo de Resultados;

IV - proceder, ao final de cada período avaliatório, à Avaliação do
Acordo de Resultados, na qual concluirá acerca do desempenho do
acordado.

Parágrafo único - As avaliações realizadas pela Comissão de
Acompanhamento e Avaliação incluirão, sem prejuízo de outras
informações, os fatores e circunstâncias que tenham dado causa ao
descumprimento, pelo acordado, das metas estabelecidas, bem como
as medidas que este tenha adotado para corrigir as falhas detectadas.

Art. 12 - Na Avaliação do Acordo de Resultados, será considerado
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insatisfatório o desempenho do órgão ou da entidade cuja nota for
inferior a 70% (setenta por cento).

Art. 13 - A Comissão de Acompanhamento e Avaliação poderá
contar com o suporte técnico de colaborador eventual, especialista
nas áreas de conhecimento das ações previstas no Acordo de
Resultados, conforme disposto em decreto.

Art. 14 - O acordado enviará à Comissão de Acompanhamento e
Avaliação, nos prazos previstos em decreto, relatório de execução
demonstrando e justificando o grau de desempenho alcançado no
período.

Art. 15 - A Comissão de Acompanhamento e Avaliação encaminhará
aos signatários do Acordo de Resultados, dentro dos prazos definidos
em decreto, relatório conclusivo sobre a Avaliação do Acordo de
Resultados.

Seção V
Da Vigência, da Renovação, da Revisão e da Rescisão

Art. 16 - O Acordo de Resultados terá vigência mínima de um ano e
máxima de quatro anos, desde que não se ultrapasse o primeiro ano
do governo subseqüente àquele em que tiver sido assinado, podendo
ser renovado por acordo entre as partes.

Art. 17 - O acordante verificará a necessidade de revisão do Acordo
de Resultados, no máximo, a cada doze meses.

Parágrafo único - Identificada a necessidade de revisão do Acordo
de Resultados, esta será formalizada mediante termo aditivo,
observado o disposto nos arts. 7º e 8º.

Art. 18 - O Acordo de Resultados poderá ser rescindido em caso de
descumprimento grave e injustificado, nos termos definidos em
decreto, por ato unilateral e escrito do acordante ou por acordo entre
as partes, sem prejuízo das medidas legais cabíveis.

CAPÍTULO III
DA AMPLIAÇÃO DA AUTONOMIA GERENCIAL, ORÇAMENTÁRIA E

FINANCEIRA
Art. 19 - A autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos

órgãos e entidades da administração direta, autárquica e fundacional
do Poder Executivo poderá ser ampliada mediante previsão expressa
no instrumento de celebração do Acordo de Resultados, observadas
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as exigências estabelecidas nesta lei.
Art. 20 - A ampliação da autonomia a que se refere o art. 19 poderá

se dar mediante a concessão, ao acordado, de prerrogativa para:
I - alterar os quantitativos e a distribuição dos cargos de provimento

em comissão, das funções gratificadas e das gratificações temporárias
estratégicas, nos termos da legislação vigente, desde que não
acarrete aumento de despesa;

II - aplicar os limites estabelecidos no parágrafo único do art. 24 da
Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, alterada pela Lei
Federal nº 9.648, de 27 de maio de 1998;

III - alterar estruturas orgânicas complementares e estatutos, nos
termos de decreto, desde que não acarrete aumento de despesas;

IV - conceder aos servidores em efetivo exercício no órgão ou na
entidade valores diferenciados do auxílio-transporte de que trata o art.
49 desta lei ou vales-transporte, observadas as condições, os critérios
e as quantidades máximas definidas em decreto, destinados
unicamente ao custeio do deslocamento do servidor no percurso
residência-trabalho e vice-versa;

V - conceder aos servidores em efetivo exercício no órgão ou na
entidade cuja jornada de trabalho for igual ou superior a seis horas,
como ajuda de custo pelas despesas de alimentação, observados os
critérios e condições mínimos definidos em decreto, vale-refeição ou
valores diferenciados de vale-alimentação, com parâmetros e limites
distintos daqueles definidos nos arts. 47 e 48 da Lei nº 10.745, de 25
de maio de 1992;

VI - realizar outras medidas, definidas em decreto.
§ 1º - Para os efeitos legais previstos no parágrafo único do art. 24

da Lei Federal nº 8.666, de 1993, os órgãos e entidades com Acordo
de Resultados em vigor equiparam-se a agências executivas ou
organizações militares prestadoras de serviço com contrato de gestão
celebrado no âmbito da administração pública federal.

§ 2º - O benefício de que trata o inciso IV do “caput” deste artigo
será concedido ao servidor cuja remuneração mensal seja igual ou
inferior a três salários mínimos, excluídas as parcelas relativas a
adicionais por tempo de serviço, aos valores recebidos por horas
extras trabalhadas e ao biênio a que se refere a Lei nº 8.517, de 9 de
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janeiro de 1984.
§ 3º - As despesas decorrentes dos benefícios de que tratam os

incisos IV e V do “caput” serão custeadas, preferencialmente, com
recursos próprios do órgão ou da entidade.

Art. 21 - A concessão ou manutenção dos benefícios de que tratam
os incisos IV e V do “caput” do art. 20 está condicionada à
disponibilidade de recursos orçamentários do Estado, à avaliação
satisfatória do Acordo de Resultados e à disponibilidade orçamentária
do acordado.

§ 1º - Na hipótese de não haver dotação orçamentária suficiente
para pagamento dos benefícios de que tratam os incisos IV e V do
“caput” do art. 20, estes serão concedidos somente se houver
anulação de outras despesas correntes previstas no crédito
orçamentário inicial do acordado, em montante suficiente para
suplementá-la.

§ 2º - Na hipótese de avaliação insatisfatória do Acordo de
Resultados, serão suspensos os benefícios de que tratam os incisos
IV e V do “caput” do art. 20, até a ocorrência de nova avaliação
satisfatória.

Art. 22 - O servidor fará jus aos benefícios decorrentes da ampliação
da autonomia prevista em Acordo de Resultados do órgão ou da
entidade acordado em que estiver, por ato formal, em efetivo
exercício.

Art. 23 - Caberá à Seplag analisar e aprovar a ampliação da
autonomia a ser conferida ao acordado, tendo em vista as metas
fixadas.

CAPÍTULO IV
DO PRÊMIO POR PRODUTIVIDADE

Seção I
Disposições Gerais

Art. 24 - O Prêmio por Produtividade é um bônus a ser pago aos
servidores em efetivo exercício em órgão ou entidade que:

I - seja signatário de Acordo de Resultados com previsão expressa
de pagamento de Prêmio por Produtividade;

II - obtenha resultado satisfatório na avaliação do Acordo de
Resultados, a que se refere o inciso IV do art. 11, realizada no período
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de referência, nos termos definidos em decreto;
III - obtenha resultado satisfatório na Avaliação de Desempenho

Institucional, realizada no período de referência, nos termos de
decreto;

IV - realize a Avaliação de Desempenho Individual permanente de
seus servidores, nos termos da legislação vigente.

Parágrafo único - Só terão direito à percepção de Prêmio por
Produtividade os órgãos e entidades signatários de Acordo de
Resultados vigente, com metas estabelecidas, dentro de um período
de referência, há no mínimo noventa dias.

Art. 25 - Fará jus ao Prêmio por Produtividade o servidor em
atividade, ocupante de cargo de provimento efetivo ou de provimento
em comissão ou detentor de função pública de que trata a Lei nº
10.254, de 20 de julho de 1990, e o ocupante de cargo de
Subsecretário de Estado que no período de referência:

I - esteve em efetivo exercício, nos termos de ato formal, por período
mínimo definido em regulamento, contado a partir da assinatura do
Acordo de Resultados do respectivo órgão ou entidade;

II - obteve, na avaliação de produtividade por equipe, realizada nos
termos definidos em decreto, resultado igual ou superior a 70%
(setenta por cento).

§ 1º - Não fará jus ao Prêmio por Produtividade o servidor designado
para o exercício de função pública de que trata o art.10 da Lei nº
10.254, de 20 de julho de 1990.

§ 2º - A forma de cálculo do valor do Prêmio por Produtividade a ser
percebido por cada servidor será definida em decreto e considerará,
no mínimo:

I - o resultado obtido na avaliação de produtividade por equipe, nos
termos definidos em decreto;

II - a última remuneração do servidor durante o período de
referência, excluídos eventuais e atrasados, para o cálculo do Prêmio
por Produtividade a que se refere a Seção II deste capítulo, e o último
vencimento do cargo ou função exercida no período de referência,
para o cálculo do Prêmio por Produtividade a que se refere a Seção III
deste capítulo;

III - os dias efetivamente trabalhados durante o período de
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referência.
§ 3º - Para os fins do disposto no inciso III do § 2º, consideram-se

efetivamente trabalhados os dias de efetivo exercício, definidos nos
termos da legislação vigente, excetuados os dias de paralisação, de
afastamento, de licença ou qualquer interrupção do exercício das
atribuições do cargo ou da função.

§ 4º - O servidor receberá Prêmio por Produtividade referente ao
órgão ou à entidade em que se encontrar, por ato formal, em efetivo
exercício.

§ 5º - Os ocupantes de cargos de provimento efetivo da carreira de
Auditor Interno, de que trata a Lei nº 15.304, de 11 de agosto de 2004,
farão jus ao Prêmio por Produtividade referente à Auditoria-Geral do
Estado, ainda que em exercício em outro órgão ou entidade do Poder
Executivo Estadual.

§ 6º - Os ocupantes de cargos de provimento efetivo da carreira de
Procurador de Estado, de que trata a Lei Complementar nº 81, de 10
de agosto de 2004, farão jus ao Prêmio por Produtividade referente à
Advocacia-Geral do Estado, ainda que em exercício em outro órgão
ou entidade do Poder Executivo Estadual.

§ 7º - É vedada a percepção acumulada de Prêmio por
Produtividade referente ao órgão de origem e ao órgão em que o
servidor se encontra em efetivo exercício.

§ 8º - O empregado público do Poder Executivo estadual, o servidor
público ou o empregado público de outro ente federado ou do Poder
Legislativo ou Judiciário do Estado de Minas Gerais cedido ao Poder
Executivo Estadual que esteja prestando serviço em órgão ou
entidade de que trata o art. 24 poderá auferir Prêmio por
Produtividade, o qual não poderá ser superior ao de maior valor pago
a servidor em exercício no mesmo órgão ou entidade, na forma
estabelecida em decreto, desde que não receba bonificação referente
a resultado ou produtividade do órgão ou da entidade de origem.

§ 9º - O servidor que, no período de referência, encontrar-se em
situação de acúmulo de cargos permitida pelo inciso XVI do “caput” do
art. 37 da Constituição Federal fará jus ao Prêmio por Produtividade
correspondente a cada cargo.

§ 10 - Não farão jus ao prêmio por produtividade o Secretário de
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Estado, o Secretário Adjunto de Estado, o Diretor-Geral e o Vice-
Diretor-Geral de autarquias, o Presidente e o Vice-Presidente de
fundações.

Art. 26 - O Prêmio por Produtividade poderá ser pago com recursos
provenientes da Receita Corrente Líquida, nos termos da Seção II
deste capítulo, ou da ampliação real de receitas, nos termos da Seção
III deste capítulo.

Seção II
Da Concessão de Prêmio por Produtividade com Base na Receita

Corrente Líquida
Art. 27 - Poderá ser destinado ao pagamento de Prêmio por

Produtividade montante de recursos correspondente a até 1% (um por
cento) da Receita Corrente Líquida, de que trata o inciso IV do art. 2º
da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000, prevista
na Lei Orçamentária Anual.

Parágrafo único - O percentual de que trata o “caput” deste artigo
deverá ser previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Art. 28 - Para fins do disposto nesta seção, considera-se:
I - Índice de Despesa de Pessoal - IDP - a relação entre a despesa

com pessoal em atividade de cada órgão ou entidade com Acordo de
Resultados em vigor e com previsão de pagamento de Prêmio por
Produtividade e a despesa total com pessoal em atividade do Poder
Executivo do Estado, efetivamente executadas e correspondentes ao
período de referência;

II - Índice de Desempenho Institucional - IDI - o resultado percentual
da Avaliação de Desempenho Institucional, realizada nos termos de
decreto, no período de referência;

III - Índice de Vigência de Acordo de Resultados - Ivar - a relação
entre o número de dias de vigência do Acordo de Resultados com
previsão de pagamento de Prêmio por Produtividade de cada órgão
ou entidade durante o exercício anterior e o total de dias do exercício
anterior, observado o disposto em decreto;

IV - Índice Agregado - IA - o produto do IDP, do IDI e do Ivar de cada
órgão ou entidade com Acordo de Resultados em vigor;

V - Índice Geral - IG - a razão entre o IA de cada órgão ou entidade
com Acordo de Resultados em vigor e o somatório dos IAs de todos
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os órgãos ou entidades com Acordo de Resultados em vigor.
§ 1º - Não será considerada no cálculo do índice de que trata o

inciso I do “caput” deste artigo a despesa com pessoal designado para
o exercício de função pública, de que trata o art. 10 da Lei nº 10.254,
de 1990.

§ 2º - Não serão considerados no cálculo dos índices de que trata o
“caput” deste artigo os órgão e as entidades que fizerem a opção pela
concessão do Prêmio por Produtividade nos termos da Seção III deste
capítulo e os que não obtiverem resultado satisfatório na Avaliação do
Acordo de Resultados.

Art. 29 - O montante de recursos a ser aplicado na concessão de
Prêmio por Produtividade em um dado exercício será definido em
decreto, observado o disposto no art. 27.

Art. 30 - Os recursos a serem destinados a cada órgão ou entidade
para concessão de Prêmio por Produtividade serão aferidos pela
multiplicação do montante de que trata o art. 29 pelo respectivo IG.

Art. 31 - O valor do Prêmio por Produtividade percebido pelo
servidor nos termos desta seção não poderá ser superior ao valor da
última remuneração percebida no período de referência, excluídos os
eventuais e atrasados.

Seção III
Da Concessão de Prêmio por Produtividade com Base na Ampliação

Real de Arrecadação de Receitas
Art. 32 - Os recursos orçamentários provenientes da ampliação real

da arrecadação de receitas da administração pública estadual
poderão ser aplicados no pagamento de Prêmio por Produtividade.

§ 1º - Considera-se ampliação real da arrecadação de receitas a
diferença absoluta entre a receita efetivamente arrecadada nos meses
do período de referência e a receita de maior valor no período, entre
as seguintes:

I - a receita efetivamente arrecadada nos mesmos meses do
exercício anterior, corrigida pela inflação;

II - a receita efetivamente arrecadada nos mesmos meses do
exercício anterior, acrescida, pelo menos, da projeção oficial de índice
de preço definido em decreto.

§ 2º - Para fins da correção dos valores correntes da receita
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efetivamente arrecadada no exercício anterior, a que se refere o inciso
I do § 1º, serão utilizados:

I - o índice de preços definido em decreto;
II - a variação acumulada do índice a que se refere o inciso I deste

parágrafo, dos doze meses subseqüentes.
§ 3º - Na hipótese de o resultado decorrente da operação descrita

nos §§ 1º e 2º deste artigo ser negativo, o déficit constatado será
integralmente descontado do montante para pagamento de Prêmio
por Produtividade no período seguinte e, se necessário, nos períodos
posteriores, incluindo-se os dos exercícios seguintes, até sua total
compensação.

Art. 33 - A ampliação real da arrecadação de receitas compreende
as receitas provenientes de impostos e as receitas diretamente
arrecadadas por cada órgão ou entidade.

§ 1º - A aplicação das receitas de que trata o “caput” no pagamento
de Prêmio por Produtividade observará os seguintes limites:

I - até 10% (dez por cento) da ampliação real de receitas
diretamente arrecadadas de cada órgão ou entidade, multiplicado pelo
resultado percentual da Avaliação de Desempenho Institucional
relativa ao período de referência;

II - até 3% (três por cento) da ampliação real de receitas
provenientes de impostos, multiplicado pelo resultado percentual da
Avaliação de Desempenho Institucional relativa ao período de
referência.

§ 2º - O limite de que trata o inciso II do § 1º poderá ser ampliado em
até 1% (um por cento) da diferença entre a receita arrecadada no
exercício corrente e a receita do exercício anterior acrescida da
variação percentual do PIB nominal, nos termos de decreto.

§ 3º - O cálculo do recurso oriundo da ampliação de que trata o § 2º
será realizado com base em índice oficial projetado para o
crescimento do PIB, constante do Acordo de Resultados e ajustado
após a publicação do índice definitivo, multiplicado pelo resultado
percentual da Avaliação de Desempenho Institucional relativa ao
período de referência.

§ 4º - O recurso oriundo da ampliação de que trata o § 2º será
calculado e pago, anualmente, após a divulgação oficial do
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crescimento do PIB estadual, multiplicado pelo resultado percentual
da Avaliação de Desempenho Institucional relativa ao período de
referência.

§ 5º - Para fins do disposto neste artigo, não serão consideradas as
receitas que possuam vinculação própria, exceto aquelas que,
segundo a legislação vigente, possam ser utilizadas para pagamento
de pessoal.

§ 6º - O pagamento de Prêmio por Produtividade será custeado com
recursos provenientes da mesma fonte em que se deu a ampliação de
receitas diretamente arrecadadas e de receitas vinculadas,
considerando o disposto no § 2º deste artigo.

§ 7º - Para os fins do disposto neste artigo, exclui-se a receita
proveniente de multa.

Art. 34 - As fontes de recursos a serem consideradas para o cálculo
da ampliação da arrecadação de receitas e os itens de receita a
serem considerados para cálculo do montante de receitas diretamente
arrecadadas serão definidos em cada Acordo de Resultados.

Art. 35 - Os recursos a serem destinados ao órgão ou à entidade
para o pagamento de Prêmio por Produtividade nos termos desta
seção serão calculados após o resultado da Avaliação de
Desempenho Institucional e distribuídos entre os servidores, na forma
de regulamento.

Seção IV
Do Procedimento para Pagamento do Prêmio por Produtividade

Art. 36 - Será definida no Acordo de Resultados a opção do órgão
ou da entidade pelo pagamento do Prêmio por Produtividade com
base na receita corrente líquida, nos termos da Seção II deste
capítulo, ou com base na ampliação real de arrecadação de receitas,
nos termos da Seção III deste capítulo.

Parágrafo único - A opção de que trata o “caput” apenas poderá ser
alterada por termo aditivo ao Acordo de Resultados, para o período de
referência seguinte, no mínimo trinta dias antes de seu início.

Art. 37 - Compete à Câmara de Coordenação Geral, Planejamento,
Gestão e Finanças, de que trata a Lei Delegada nº 112, de 25 de
janeiro de 2007, verificar o cumprimento dos requisitos e limites
previstos nesta lei e autorizar o pagamento do Prêmio por
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Produtividade.
Art. 38 - O Prêmio por Produtividade somente poderá ser acumulado

com outros prêmios ou bonificações da mesma natureza na hipótese
de estes serem custeados por transferências de recursos oriundos de
outros entes federados.

Art. 39 - O Prêmio por Produtividade não se incorpora à
remuneração nem aos proventos de aposentadoria ou pensão do
servidor e não servirá de base de cálculo para outro benefício ou
vantagem nem para a contribuição à seguridade social.

Art. 40 - Na hipótese de o Estado apresentar déficit fiscal, não
haverá pagamento de Prêmio por Produtividade no exercício seguinte.

CAPÍTULO V
DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

Art. 41 - Para o pagamento do Prêmio por Produtividade de que trata
a Seção II do Capítulo IV, no ano de 2008:

I - não se aplica o prazo previsto no parágrafo único do art. 24 para
os Acordos de Resultados assinados até 31 de dezembro de 2007;

II - será observada a regra, prevista em decreto, para o cálculo dos
índices de que tratam os incisos II e III do “caput” do art. 28;

IIII - a previsão da porcentagem a que se refere o art. 27 desta lei e
a fonte de recursos serão definidas em decreto, respeitadas as
disposições da Lei Orçamentária.

Art. 42 - O disposto no § 2º do art. 20 não se aplica aos benefícios
de que trata o inciso IV do “caput” do mesmo artigo concedidos por
meio de Acordo de Resultado celebrado até a data de publicação
desta lei.

Art. 43 - Até 31 de dezembro de 2009, os limites a que se refere o
art. 33 desta lei não estarão sujeitos à ponderação de que tratam os
incisos I e II do § 1º e o § 3º do mesmo artigo.

CAPÍTULO VI
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 44 - Os dirigentes dos órgãos e entidades acordantes e
acordados promoverão as ações necessárias ao cumprimento do
Acordo de Resultados, sob pena de responsabilidade solidária por
eventual irregularidade, ilegalidade ou desperdício na utilização de
recursos ou bens.
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Art. 45 - Sem prejuízo da medida a que se refere o art. 18, se houver
indícios fundados de malversação de bens ou de recursos ou quando
assim o exigir a gravidade dos fatos ou o interesse público, os
responsáveis pela fiscalização representarão aos órgãos competentes
para a adoção das medidas administrativas e judiciais cabíveis,
visando à proteção do patrimônio público e à punição dos infratores,
sob pena de se tornarem solidariamente responsáveis.

Art. 46 - Na hipótese de, durante a vigência do Acordo de
Resultados, haver substituição do dirigente signatário, o novo dirigente
nomeado torna-se o responsável pelo Acordo.

Art. 47 - Os órgãos de controle interno estabelecerão mecanismos
de acompanhamento da execução orçamentária, financeira e
patrimonial que levem em consideração os prazos e os indicadores de
desempenho previstos no Acordo de Resultados.

Art. 48 - As empresas públicas e sociedades de economia mista do
Poder Executivo estadual poderão aplicar, no que couber e nos
termos da legislação vigente, o disposto nesta lei.

Parágrafo único - A aplicação do disposto no “caput” não implicará
ônus para o Tesouro Estadual.

Art. 49 - Será concedido ao servidor público estadual que não goze
de passe livre em transporte coletivo, auxílio-transporte por dia
efetivamente trabalhado, nos critérios, nas condições e nos Municípios
estabelecidos em decreto.

Parágrafo único - O auxílio-transporte será concedido em valor
fixado pelo Poder Executivo aos servidores que percebam
remuneração igual ou inferior a três salários mínimos, excluídas as
parcelas relativas aos adicionais por tempo de serviço, aos valores
recebidos por horas extras trabalhadas e ao biênio a que se refere a
Lei nº 8.517, de 9 de janeiro de 1984.

Art. 50 - O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta lei.
Art. 51 - Ficam revogados:
I - a Lei nº 14.694, de 30 de julho de 2003;
II - o art. 52 da Lei nº 11.050, de 19 de janeiro de 1993.
Art. 52 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Ademir
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Lucas - Sebastião Costa.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº

1.724/2007
Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório
De autoria desta Comissão, o projeto de resolução em tela tem

como objetivo aprovar, de conformidade com o disposto no art. 62,
XXXIV, da Constituição do Estado, a alienação das terras devolutas
que especifica

Nos termos da Decisão Normativa da Presidência nº 18, de 1993,
que disciplina a tramitação da matéria, coube à Comissão de
Constituição e Justiça apreciar preliminarmente o projeto, tendo
concluído por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Dando prosseguimento à tramitação, cumpre a este órgão colegiado
emitir parecer sobre o assunto, atendo-se aos lindes estabelecidos no
art. 188, combinado com o art. 102, IX, “e”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Resolução nº 1.724/2007 trata de conceder aprovação

prévia para a alienação de 20 glebas situadas nos Municípios de Rio
Pardo de Minas, Vargem Grande do Rio Pardo, Santo Antônio do
Retiro, Indaiabira e Montezuma, todas com área entre 100ha e 250ha.

Em atendimento ao que dispõe a legislação regente da matéria, a
alienação de tais imóveis, cujos processos foram instruídos pelo
Instituto de Terras do Estado de Minas Gerais - Iter-MG -, dar-se-á
mediante compra preferencial, em que o legítimo posseiro tem
prioridade para adquirir o bem, de acordo com o preço de mercado.

Tal medida reflete a política rural adotada pelo constituinte mineiro,
em consonância com a competência atribuída ao Estado de promover
o bem-estar do homem que vive do trabalho da terra e fixá-lo no
campo, conforme dispõe o art. 247 da Constituição Estadual.

Diante desses esclarecimentos, constitui justa medida a concessão
do domínio a quem de fato participou ativamente e de forma produtiva
na ocupação do território mineiro.

Conclusão
Em face do aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de

Resolução nº 1.724/2007 no 1º turno.
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Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2007.
Vanderlei Jangrossi, Presidente - Getúlio Neiva, relator - Antônio

Carlos Arantes.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.770/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe
altera a Lei Delegada no 123, de 25/1/2007, que dispõe sobre a
estrutura orgânica básica da Secretaria de Estado de Fazenda; a Lei
Delegada no 174, de 26/1/2007, 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
26/1/2007, 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.

Publicado no “Diário do Legislativo”, em 8/11/2007, o projeto foi
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, Administração
Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Preliminarmente, a matéria vem a esta Comissão para receber
parecer sobre a sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, na
forma do art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento
Interno.

Fundamentação
Inicialmente, cumpre salientar que, para atender às disposições

legais e regimentais que impedem a propositura de lei que trate de
matérias com diferentes conteúdos, o projeto de lei em análise foi
desmembrado do Projeto de Lei no 1.582/2007, mantida a autoria do
Governador do Estado, uma vez que, na sua forma original, além de
alterar a Lei no 14.870, de 16/12/2003, que dispõe sobre a qualificação
de pessoa jurídica de direito privado como Organização da Sociedade
Civil de Interesse Público - Oscip, objetivava alterar as Leis Delegadas
nos 120, 123, 174 e 175, de 2007.

A Lei Delegada no 123, de 25/1/2007, que dispõe sobre a estrutura
orgânica básica da Secretaria de Estado de Fazenda, está sendo
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alterada em seus arts. 3º e 4º. A alteração proposta para o art. 3º tem
por escopo alterar o quantitativo das Superintendências Regionais da
Fazenda, o qual, nos termos da lei, está fixado “em número de sete”,
e, de acordo com a proposição, será fixado “em número de até dez”.
Já a alteração proposta para o art. 4o da referida lei, cujo teor remete a
decreto a determinação da localização, abrangência e subordinação
das unidades integrantes da estrutura orgânica complementar das
Superintendências Regionais da Fazenda e, ainda, a classificação
dessas unidades segundo padrões de planejamento geoeconômico e
outras variáveis de natureza tributária e fiscal, tem o objetivo de incluir
a localização das próprias Superintendências Regionais da Fazenda.

A Lei Delegada no 174, de 26/1/2007, 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, está sendo alterada em
seus arts. 1º e 8º. No art. 1º, cujo “caput” estabelece que os cargos do
Grupo de Direção e Assessoramento da Administração direta do
Poder Executivo, denominado DAD, integram o Quadro Geral de
Cargos de Provimento em Comissão, constante no Anexo I da lei, a
alteração incide sobre o seu § 1º. Segundo esse dispositivo, integram,
ainda, o referido Quadro os cargos constantes nos Quadros
Específicos a que se referem as leis nele citadas, e a alteração
proposta objetiva incluir nesse Quadro o cargo de Diretor de Escola do
Colégio Tiradentes, assim como ocorre com o cargo de Diretor de
Escola, de acordo com esse parágrafo. Todavia, a referência ao art.
8º–E, relativo à função de Vice-Diretor do Colégio Tiradentes, é um
equívoco, porquanto trata-se de uma função gratificada, razão pela
qual esse dispositivo será suprimido da proposição, onde houver a
citação do art. 8º–E, o que faremos por meio da Emenda no 1, na
conclusão. Com relação ao art. 8º, a alteração incide sobre o seu § 1º,
no intuito de se adequar a correlação prevista entre o seu Anexo II.1 e
o disposto no citado § 1o, estabelecendo nove níveis para a graduação
das funções gratificadas - FGDs, destinadas ao desempenho de
funções de confiança, cujos níveis já constam no referido Anexo II.1.

Outra norma que está sendo objeto de alteração é a Lei Delegada no

120, de 25/1/2007, que dispõe sobre a estrutura orgânica da
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Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social - Sedese -
notadamente o seu art. 3o, inciso VIII, com o propósito de mudar o
nome da Coordenadoria Especial de Promoção e Defesa da Mulher
para Coordenadoria Especial de Políticas Públicas para Mulheres -
Cepam.

A proposição em exame ainda pretende alterar a Lei nº 11.456, de
25/4/94, que  reorganiza a Junta Comercial do Estado de Minas
Gerais - Jucemg - e dá outras providências, acrescentando ao seu art.
6o os §§ 1o e 2o. Nos termos desse artigo o servidor da Jucemg
graduado com nível superior de escolaridade recebe uma gratificação
de 10%, calculada sobre o vencimento básico do cargo ou da função
de que seja detentor. A alteração proposta pretende deixar expresso
que os beneficiários dessa gratificação são os servidores efetivos das
carreiras de Auxiliar de Gestão e Registro Empresarial, Técnico de
Gestão e Registro Empresarial e Analista de Gestão e Registro
Empresarial do Grupo de Atividades de Desenvolvimento Econômico
e Social do Poder Executivo, de que trata a Lei nº 15.468, de
13/1/2005, que tenham nível superior. Para aprimorar a redação
proposta para o referido art. 6º, apresentamos na conclusão a
Emenda nº 2. Por ser oportuno, propõe-se a revogação do art. 22 da
Lei Delegada nº 175, de 2007, com disposição semelhante.

Cuida, ainda, o projeto, de restabelecer os valores da Vantagem
Temporária Incorporável - VTI - instituída pela Lei nº 15.787, de
27/10/2005, para os cargos de provimento em comissão a que se
refere o art. 5º, retroativos a 1o de fevereiro de 2007. Com efeito,
esses cargos não percebem remuneração correspondente ao DAD,
sendo, portanto, devido a eles o pagamento da VTI, nos termos em
que foi instituída, sem evidenciar aumento de despesa.

Outra medida proposta diz respeito à remuneração pelo exercício de
cargo comissionado de  que  tratam o art. 26 da Lei nº 15.293, de
2004 - Diretor de Escola e Secretário de Escola -, o art. 8º-D da Lei nº
15.301, de 2004, – Diretor de Escola do Colégio Tiradentes da Polícia
Militar - e o art. 1º da Lei nº 6.499, de 1974, - cargos de provimento
em comissão da Polícia Civil. De acordo com a proposição, o servidor
efetivo em exercício de um desses cargos comissionados poderá
optar pela remuneração do cargo de provimento em comissão ou pela
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remuneração do cargo efetivo acrescida de 20% da remuneração do
cargo de provimento em comissão, que não se incorporará à
remuneração do servidor nem servirá de base de 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 1998, de gratificação natalina e de adicional de
férias.

O projeto de lei em apreço objetiva, ainda, extinguir os cargos de
Chefe de Escritório de Representação do Governo do Estado de
Minas Gerais no Estado de São Paulo e no Estado do Rio de Janeiro.

Outrossim, propõe a criação de dois cargos de provimento em
comissão no Quadro Geral de Cargos de Provimento em Comissão,
com a sigla DAD e nível de graduação 9, com lotação nos Escritórios
de Representação citados. Em decorrência disso, alteram-se os itens
11.10 e 11.12 do Anexo IV.2 da Lei Delegada nº 174, de 2007. A
respeito, em face da remissão de dispositivo de lei revogado,
apresentamos a Emenda nº 3, corrigindo tal impropriedade.

Por fim, ainda se propõe alterar a denominação da Coordenadoria
Especial de Promoção e Defesa da Mulher para Coordenadoria
Especial de Políticas Públicas para Mulheres - Cepam -, e autorizar o
Poder Executivo a alterar a composição do Conselho de Coordenação
Cartográfica - Concar -, órgão consultivo e subordinado à Secretaria
de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, instituído nos
termos da Lei nº 10.626, de 16/1/92, respeitado o equilíbrio de
representação em vigor até a data de publicação da transformação da
proposição em lei.

A proposta de revogação do parágrafo único do art. 10 da Lei
Delegada nº 174, de 2007. se faz necessária para corrigir a
incompatibilidade entre esse dispositivo e o § 4º do art. 8º da referida
lei.

As Emendas nºs 4 e 5, que ainda apresentamos, visam apenas a
corrigir impropriedades de técnica legislativa.

A matéria se insere no rol de competências privativas do
Governador do Estado, conforme estabelece o art. 66, III, alíneas “b”,
”c”, “d” e “e”, da Constituição Estadual.

Igualmente, cabe à Assembléia Legislativa, com a sanção do
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Governador, dispor sobre as matérias de competência do Estado,
especificamente aquelas de que trata a proposição em estudo, “ex vi”
do art. 61, itens VIII, IX e XI, da referida Carta mineira.

Quanto às exigências dos arts. 16 e 17 da Lei Complementar
Federal nº 101, de 4 de maio de 2000 - Lei de Responsabilidade
Fiscal – sobre a realização de qualquer ato de que resulte aumento de
despesas com pessoal requer a estimativa do impacto orçamentário-
financeiro e a sua adequação com a lei orçamentária anual, bem
como a origem dos recursos para o seu custeio, ressalte-se que o
Poder Executivo encaminhou ofício a esta Casa acerca do impacto
orçamentário e financeiro. Todavia, a Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária analisará, oportunamente, os dados
pertinentes.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 1.770/2007, com
as Emendas nos 1 a 5 apresentadas.

EMENDA Nº 1
Suprima-se a expressão “8o–E” do § 1o do art. 1o da Lei Delegada no

174, de 26 de janeiro de 2007, a que se refere o art. 1o e do “caput”
dos arts. 5º e 6o.

EMENDA Nº 2
Dê-se ao art. 4º a seguinte redação:
“Art. 4º - O art. 6º da Lei nº 11.456, de 25 de abril de 1994, passa a

vigorar com a seguinte redação:
‘Art. 6º - Fica assegurada ao servidor ocupante de cargo 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, que tenha curso
superior, gratificação de 10%, calculada sobre o vencimento básico do
cargo ou da função de que seja detentor.

Parágrafo único - Não fará jus à gratificação de que trata o ‘caput’ o
servidor que estiver em exercício de cargo de provimento em
comissão ou designado para função gratificada.”.

EMENDA Nº 3
Substitua-se no art. 7º, a expressão “de que trata o art. 3º da Lei nº

11.432, de 19 de abril de 1994” por “de que trata o “caput” do art. 6º
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da Lei Delegada nº 108, de 29 de janeiro de 2003”.
EMENDA Nº 4

No art. 9º substitua-se a expressão “O inciso VIII do art. 3º” por “O
‘caput’ do inciso VIII do art. 3º”.

EMENDA Nº 5
Suprima-se o inciso I do art. 12, renumerando-se os seguintes.
Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Sebastião Costa - Ademir

Lucas - Gilberto Abramo.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.834/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o 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-terra e dá outras providências.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 22/11/2007, a proposição foi
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Política
Agropecuária e Agroindustrial para receber parecer, nos termos do art.
188, combinado com o art. 102, do Regimento Interno.

Incumbe a esta Comissão examinar a matéria quanto à sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação
Cumpre, inicialmente, destacar que a Comissão de Constituição e

Justiça, em 24/4/2007, ao analisar o Projeto de Lei no 443/2007, de
teor idêntico ao da proposta em tela, concluiu por sua
inconstitucionalidade, pelas razões que reproduziremos a seguir.

“O projeto em análise pretende assegurar, em áreas desapropriadas
pelos Governos Estadual e Federal para assentamento de sem-terra,
um lote para Técnico Agrícola, para cada 50 lotes distribuídos a
assentados.

Estabelece também os requisitos para a qualificação do profissional
como Técnico Agrícola, que deverá prestar, segundo o projeto,
orientação aos assentados para fins de plantio, colheita,
comercialização, conservação do solo, reparo de equipamentos,
associativismo, entre outros temas.
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Essas medidas não encontram respaldo no ordenamento jurídico.
Segundo o disposto nos incisos I e II e no ‘caput’ do art. 22 da

Constituição Federal, compete privativamente à União legislar sobre
direito agrário e sobre desapropriação. Por sua vez, o inciso XXIV do
art. 5º do mesmo diploma normativo dispõe que ‘a lei estabelecerá o
procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade
pública, ou por interesse social’.

A desapropriação por interesse social é disciplinada pela Lei nº
4.132, de 1962, e a desapropriação por utilidade pública é regulada
pelo Decreto-Lei nº 3.365, de 1941.

De acordo com o art. 1º da Lei nº 4.132, de 1962, ‘a desapropriação
por interesse social será decretada para promover a justa distribuição
da propriedade ou condicionar o seu uso ao bem-estar social (...)’.
Para tanto, segundo o citado dispositivo, considera-se de interesse
social, entre outros casos, o aproveitamento de todo bem improdutivo
ou explorado sem correspondência com as necessidades de
habitação, trabalho e consumo dos centros de população a que deve
ou possa suprir por seu destino econômico; a instalação ou a
intensificação das culturas nas áreas em cuja exploração não se
obedeça a plano de zoneamento agrícola; o estabelecimento e a
manutenção de colônias ou cooperativas de povoamento e trabalho
agrícola; as terras e águas suscetíveis de valorização extraordinária,
pela conclusão de obras e serviços públicos, notadamente de
saneamento, portos, transporte, eletrificação, armazenamento de
água e irrigação, no caso em que não sejam ditas áreas socialmente
aproveitadas; e a proteção do solo e a preservação de cursos e
mananciais de água e de reservas florestais.

Já aos Estados membros é facultada a desapropriação com base no
Decreto-Lei nº 3.365, de 1941, que define os casos de desapropriação
por utilidade pública em todo o território nacional, tais como a
segurança nacional, a defesa do Estado, o socorro público em caso
de calamidade, a salubridade pública, a criação e o melhoramento de
centros de população.

Dessa forma, ao regular matéria que versa sobre a destinação de
lotes em áreas desapropriadas para fins de reforma agrária, o projeto
invade a competência legislativa privativa da União para dispor sobre
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o assunto.
Outro problema do projeto diz respeito ao seu art. 5º, que define o

que é um Técnico Agrícola.
De conformidade com o art. 22, XVI, da Constituição Federal,

compete privativamente à União legislar sobre as condições para o
exercício de profissões.

Portanto, o projeto também apresenta esse vício insanável de
inconstitucionalidade.”.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 1.834/2007.
Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Ademir Lucas, relator - Sebastião

Costa - Gilberto Abramo.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.836/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o Projeto de Lei nº
1.836/2007 “dispõe sobre veículo apreendido sob suspeita de furto ou
roubo e dá outras providências”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 22/11/2007, a proposição foi
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Transporte,
Comunicação e Obras Públicas e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária, para receber parecer, nos termos do art. 188 do
Regimento Interno.

Cabe a esta Comissão, preliminarmente, apreciar os aspectos
jurídico, constitucional e legal da matéria, conforme dispõe o art. 102,
III, “a”, do mencionado Regimento.

Fundamentação
Cumpre, inicialmente, destacar que a Comissão de Constituição e

Justiça, em 18/5/2007, ao analisar o Projeto de Lei no 427/2007, de
teor idêntico ao da proposta em tela, concluiu por sua
inconstitucionalidade, pelas razões que reproduziremos a seguir:

“O projeto em análise estabelece, em seu art. 1º, que “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
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adquirido de boa-fé”.
O art. 2º da proposição dispõe que, “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”.

Já o art. 3º determina que, caso não haja interesse do possuidor
pela preferência, “o veículo poderá ser entregue a entidade
filantrópica, de reconhecida utilidade pública, nos termos da Lei nº
12.972, de 1998”.

À primeira vista, pode parecer que o projeto em questão contém
regras de direito administrativo, ramo do direito público que pode ser
objeto de disciplina jurídica por todos os entes da Federação
brasileira; entretanto, ao analisar detidamente o conteúdo da
proposição, constata-se que seus dispositivos estão intimamente
relacionados com o direito civil, ramo do direito privado que se encarta
no domínio normativo da União, nos termos do art. 22, I, da
Constituição da República. Isso porque a matéria contém prescrições
atinentes à posse e à guarda de veículos particulares apreendidos
pelo Estado ou por terceiros, assegurando a estes o direito de manter
a posse de tais bens, desde que os tenham adquirido de boa-fé.

Ora, é o direito civil que regula os institutos de que cogita o projeto,
especialmente posse, propriedade, direito de preferência para a
aquisição dos bens e os riscos da evicção (perda da coisa), esta
prevista explicitamente no art. 447 do Código Civil Brasileiro. Segundo
De Plácido e Silva, evicção “significa o ato pelo qual vem um terceiro
desapossar a pessoa da coisa ou do direito, que se encontrava em
sua posse, por ter direito a ela (...) é o desapossamento judicial, ou
seja, a tomada da coisa ou do direito real, detida por outrem, embora
por justo título”. O mencionado jurista ensina, ainda, que a evicção
também tem o sentido de “reivindicação da coisa, ou do direito real,
em poder de outrem que a detinha como proprietário ou titular deles”
(“In” “Vocabulário Jurídico”, 12ª ed. Forense: Rio de Janeiro, 1993,
p.225).

A única possibilidade de o Estado legislar sobre temas específicos
desse ramo do direito privado é mediante autorização em lei
complementar federal aprovada pelo Congresso Nacional, em
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conformidade com o disposto no parágrafo único do art. 22 da
Constituição Federal.

Portanto, o projeto contém vício insanável de constitucionalidade por
adentrar a esfera normativa da União, o que compromete sua
tramitação nesta Casa”.

Conclusão
Ante o exposto, concluímos pela antijuridicidade, pela

inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de Lei nº
1.836/2007.

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Ademir Lucas, relator - Gilberto

Abramo - Sebastião Costa.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.837/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira o Projeto de Lei nº
1.837/2007, “autoriza o Poder Executivo a instituir o Conselho
Estadual de Biotecnologia - Cebiotec.”

Publicada no “Diário do Legislativo” de 22/11/2007, a proposição foi
encaminhada às Comissões de Constituição e Justiça e de
Administração Pública e de Educação 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
Cumpre, inicialmente, destacar que a Comissão de Constituição e

Justiça, em 24/4/2007, ao analisar o Projeto de Lei no 481/2007, de
teor idêntico ao da proposta em tela, concluiu por sua
inconstitucionalidade, pelas razões que reproduziremos a seguir:

“O projeto de lei em referência autoriza o Executivo a criar o
Conselho Estadual de Biotecnologia - Cebiotec -, que terá a natureza
jurídica de órgão público normativo, deliberativo e controlador das
políticas e das ações estaduais voltadas para a política setorial. Além
disso, define previamente as atribuições do futuro órgão, sua
composição (representantes do poder público e da sociedade), suas
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prerrogativas e os impedimentos dos Conselheiros no exercício da
função estatal, que é considerada de interesse público relevante.

Embora a proposição se revista de cunho meramente autorizativo, a
qual não vincula o destinatário do comando normativo - no caso, o
Governador do Estado -, invade frontalmente a esfera de
discricionariedade política do Chefe do Poder Executivo para a
instituição do Conselho, em razão do grau de detalhamento de suas
competências e de sua composição. Assim, no afã de habilitar a
citada autoridade a adotar determinado comportamento, o projeto, na
essência, retira a prerrogativa do Governador do Estado para
estabelecer as atribuições, os objetivos, a composição e a estrutura
interna do órgão, remanescendo-lhe tão-somente a faculdade de
instituí-lo por meio de lei, o que é inadmissível em face do
ordenamento constitucional vigente.

Em primeiro lugar, cabe salientar que o Poder Executivo não
necessita de autorização do Poder Legislativo para criar órgão em sua
estrutura organizacional nem para realizar programa ou campanha
que se enquadre no campo de suas atribuições. Uma coisa é o
legislador estabelecer diretrizes ou a política setorial a ser observada
para a execução de determinada atividade ou serviço pelo Executivo,
o que não desrespeita o princípio da separação dos Poderes. Outra
coisa é o Legislativo eliminar toda e qualquer liberdade do Governador
do Estado para a criação de órgão público, nas suas mais variadas
formas, o que choca com o citado princípio constitucional. A rigor, a
autorização legislativa, como medida necessária para legitimar atos e
comportamentos de outro Poder, tem sede constitucional e deve ser
interpretada restritivamente, sob pena de comprometer a eficiência no
exercício da função pública, com reflexos negativos no interesse da
coletividade, além de contrariar o secular princípio da separação de
funções, que é um dos pilares do Estado Democrático de Direito. O
problema da autorização legislativa refere-se a relações entre os
Poderes estruturais do Estado, o que afasta a possibilidade de o
legislador ordinário habilitar previamente ações a serem
desenvolvidas no âmbito de outro Poder.

Para exemplificar, a criação de empresas estatais (sociedades de
economia mista e empresas públicas) pelo Executivo deve ser
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precedida de autorização legislativa, por expressa determinação do
art. 37, XIX, da Constituição da República e do art. 14, § 4º, II, da
Carta mineira. Igualmente, a elaboração de leis delegadas pelo
Governador do Estado deve ser antecedida de autorização da
Assembléia Legislativa, por meio de resolução que especifique as
matérias a serem disciplinadas e o prazo da delegação de atribuições,
conforme se depreende do art. 72 da Constituição do Estado.

O Executivo pode, a qualquer momento e sem manifestação prévia
do Legislativo, criar órgão em sua estrutura interna, seja de natureza
singular, seja de natureza colegiada, segundo critérios de
conveniência política, desde que o faça por meio de lei. Aliás, a
Emenda à Constituição Federal nº 32, de 2001, a par de outras
disposições, ampliou consideravelmente o poder regulamentar do
Presidente da República para dispor, mediante decreto, sobre a
organização e o funcionamento da administração pública, quando não
acarretar aumento de despesa, em face da nova redação dada ao
inciso VI do art. 84 da Lei Maior; entretanto, restringiu a criação e a
extinção de órgão público, que deve ser efetivada diretamente por lei,
e não por meio de autorização legislativa.

Dessa forma, é fácil constatar que o assunto tratado na proposição
diz respeito à organização e ao funcionamento da administração
pública, uma vez que objetiva autorizar a criação de órgão na
administração direta do Executivo, matéria afeta à competência
privativa do Governador do Estado, que poderá criar tal conselho ou
qualquer outro órgão público por meio de lei, se entender necessário,
e dispor sobre a atividade do Poder administrador mediante decreto
autônomo, contanto que não crie obrigações para terceiros.

A proposição padece, portanto, de vício formal de
inconstitucionalidade, por contrariar o disposto no art. 66, III, “f”, da
Carta mineira, que assegura ao Chefe do Executivo a prerrogativa
privativa para dispor sobre a organização dos órgãos da
administração pública. Se o assunto diz respeito à organização e à
atividade do Executivo, seja mediante lei, seja por meio de decreto
autônomo, esse fato, por si só, exclui a possibilidade de o assunto ser
regulado por iniciativa do Poder Legislativo, não obstante a
preocupação do autor do projeto com a biotecnologia e os produtos
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geneticamente modificados, conforme consta na justificação da
proposição.

Para finalizar, não se pode esquecer de registrar que as regras
atinentes à iniciativa legislativa são projeções específicas do princípio
da separação dos Poderes, tal como pacificado na jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal”.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade, pela

inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de Lei nº
1.837/2007.

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Ademir

Lucas - Gilberto Abramo.
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 524/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Dinis Pinheiro, o projeto de lei em epígrafe
tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de
Jequeri 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 524/2007, na forma aprovada em Plenário, tem

por finalidade conferir ao Poder Executivo autorização legislativa para
doar ao Município de Jequeri uma área de 232,07m², identificada em
seu Anexo, a ser desmembrada de imóvel situado na Avenida Getúlio
Vargas, nesse Município.

Atendendo ao interesse público que deve nortear o negócio jurídico
em causa, o parágrafo único de seu art. 1º preceitua que o bem
destina-se à edificação da sede do Poder Legislativo municipal; e, no
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
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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.

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

524/2007, no 2º turno, na forma do vencido no 1º turno.
Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2007.
Zé Maia, Presidente - Antônio Júlio, relator - Elisa Costa - Jayro

Lessa - Sebastião Helvécio - Agostinho Patrús Filho.
PROJETO DE LEI Nº 524/2007

(Redação do Vencido)
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 Avenida 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
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(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.
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.404/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

O projeto de lei em epígrafe é do Deputado Mauri Torres e visa
autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Nova Era o imóvel
que especifica.

A proposição foi aprovada no 1º turno, com a Emenda nº 1, e 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 1.404/2007 tem como finalidade autorizar o

Poder Executivo a doar ao Município de Nova Era imóvel com área de
1.396m², situado nesse Município.

O parágrafo único de seu art. 1º preceitua que o bem destina-se à
construção de um palco para eventos culturais, preservando-se sua
arquitetura antiga como parte do patrimônio artístico e cultural da
cidade; e o art. 2º, que o imóvel retornará ao domínio 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. Assim, está
demonstrado que o negócio jurídico objeto da proposição atende ao
interesse público.

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, que regulamenta o
art. 37, XXI, da Constituição da República e institui normas para
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licitações e contratos da administração pública; e no § 2º do art. 105
da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de direito
financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da
União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

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 tem repercussão na Lei Orçamentária; portanto,
pode ser transformada em lei.

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

1.404/2007 no 2º turno, na forma do vencido no 1º turno.
Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2007.
Zé Maia, Presidente - Agostinho Patrús Filho, relator - Jayro Lessa -

Antônio Júlio - Elisa Costa - Sebastião Helvécio.
PROJETO DE LEI Nº 1.404/2007

(Redação do Vencido)
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Nova Era 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

Nova Era imóvel com área de 1.396m² (mil trezentos e noventa e seis
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.

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.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 64/20 07

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 64/2007, de autoria do Deputado  Gilberto
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Abramo, que dispõe sobre destinação de 10% (dez por cento) dos
imóveis populares construídos pelo Governo do Estado aos
portadores de deficiência, foi aprovado no 2° turno , com a Emenda n°
1 ao vencido no 1° turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N° 64/2007
Dispõe sobre a preferência, na aquisição de unidades habitacionais

populares, para pessoas com deficiência.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Serão destinados preferencialmente a pess oas com

deficiência 12% (doze por cento) das unidades habitacionais dos
programas de construção de habitações populares financiados pelo
poder público ou que contem com recursos orçamentários do Estado.

§ 1° - Se a aplicação do percentual a que se refere  o “caput” deste
artigo resultar em número fracionário, será considerado o número
inteiro imediatamente posterior.

§ 2° - Para os fins desta lei, considera-se pessoa com deficiência
aquela que se enquadra nas condições estabelecidas na Lei n°
13.465, de 12 de janeiro de 2000.

Art. 2° - São condições para o exercício do direito  de preferência de
que trata esta lei:

I - ser residente e domiciliado há pelo menos três anos no Município
em que pretenda adquirir unidade habitacional;

II - não ser proprietário de outro imóvel urbano ou rural;
III - enquadrar-se no perfil socioeconômico da população a que se

destinarem os programas a que se refere o “caput” do art. 1º.
Art. 3° - Para o exercício do direito de preferênci a de que trata esta

lei, deverá ser apresentado requerimento ao órgão público
competente, firmado pela pessoa com deficiência, por parente de 1º
grau em linha reta ascendente ou descendente ou por representante
legal, vedada a apresentação de mais de um requerimento para o
mesmo beneficiário.
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Parágrafo único - A prioridade de seleção entre as pessoas com
deficiência observará a ordem de inscrição.

Art. 4° - Caso o número de pessoas com deficiência inscritas não
alcance o limite previsto no art. 1° desta lei, as unidades habitacionais
excedentes serão destinadas preferencialmente a pessoas com
sessenta anos ou mais.

Art. 5° - Fica revogada a Lei nº 11.048, de 18 de j aneiro de 1993.
Art. 6° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2007.
Agostinho Patrús Filho, Presidente - Ademir Lucas, relator - Gláucia

Brandão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 457/2 007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 457/2007, de autoria da Deputad a Ana Maria

Resende, que cria a Notificação Compulsória da Violência contra o
Idoso e a Comissão de Monitoramento da Violência contra o Idoso, foi
aprovado no 2° turno, na forma do vencido no 1° tur no.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

Esta Comissão, após analisar a proposição, verificou a ocorrência,
no texto aprovado, de algumas impropriedades lingüísticas e
incorreções técnico-legislativas. Para saná-las, procedeu ao ajuste da
definição de violência física contida no art. 2º, visando torná-la mais
precisa, e deu novo arranjo ao articulado do projeto, com a
transformação do § 2º do art. 4º do vencido em artigo independente, o
atual art. 3º, e o deslocamento do §1º daquele mesmo artigo para o
artigo anterior, atual art.4º. Cumpre salientar que as operações
realizadas pela Comissão preservam rigorosamente o conteúdo do
texto aprovado.

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

PROJETO DE LEI N° 457/2007
Cria a Notificação Compulsória da Violência contra o Idoso e dá

outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1° - Fica criada a Notificação Compulsória da Violência contra o
Idoso, a ser efetivada por estabelecimento público ou privado de
serviço de saúde que prestar atendimento ao idoso vítima de violência
ou maus tratos.

§ 1° - Considera-se idoso a pessoa com idade igual ou superior a
sessenta anos.

§ 2° - A expressão “Notificação Compulsória da Viol ência contra o
Idoso”, o termo “Notificação” e a sigla NCVI se equivalem nesta lei.

Art. 2° - Para os efeitos desta lei, considera-se v iolência contra o
idoso a ação ou a conduta que cause morte, dano ou sofrimento
físico, sexual ou psicológico ao idoso, ocorrida em âmbito público ou
doméstico, sendo definida como:

I - violência física a agressão ao corpo da vítima pelo uso da força
do agressor, com ou sem o uso de instrumento ou arma;

II - violência psicológica a coação verbal ou o constrangimento que
acarrete situação vexatória, humilhante ou desumana para o idoso.

Art. 3º - Os casos de violência contra o idoso são considerados de
âmbito :

I - doméstico, quando ocorridos em família, em unidade doméstica
ou qualquer outro ambiente, desde que o agressor conviva ou tenha
convivido no mesmo domicílio que o idoso;

II - público:
a) quando praticados por pessoa que não se enquadre nas

situações descritas no inciso I;
b) quando praticados por agentes do poder público ou por estes

tolerados, independentemente do local de ocorrência do fato.
Art. 4° - Os casos atendidos por profissional de sa úde e

diagnosticados como de violência ou maus-tratos contra o idoso serão
objeto da Notificação de que trata esta lei.

§ 1º - No formulário do primeiro atendimento, o responsável pelo seu
preenchimento deverá especificar a causa da violência, bem como o
âmbito de sua ocorrência.

§ 2º - O profissional de saúde responsável pelo atendimento a que
se refere o “caput” solicitará ao responsável pela condução do caso o
preenchimento da Notificação.

Art. 5° - A Notificação conterá:
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I - identificação do paciente, com nome, idade, etnia, escolaridade e
endereço;

II - identificação do acompanhante, com nome, etnia, profissão e
endereço;

III - motivo do atendimento;
IV - diagnóstico;
V - descrição objetiva dos sintomas e das lesões apresentadas pelo

paciente;
VI - relato da situação social, familiar, econômica e cultural do

paciente.
Art. 6° - A Notificação de que trata esta lei será preenchida em

formulário oficial, em três vias, das quais uma será mantida em
arquivo de violência contra o idoso, no estabelecimento de saúde que
prestou o atendimento, outra encaminhada à Delegacia Especializada
de Crimes contra o Idoso, e a terceira entregue ao idoso ou ao
acompanhante, na data de sua liberação.

Art. 7° - Os dados constantes em arquivo de violênc ia contra o idoso
serão confidenciais e somente poderão ser fornecidos:

I - ao denunciante, ao idoso ou ao acompanhante da pessoa vítima
da violência, devidamente identificada, mediante solicitação por
escrito;

II - aos Conselhos Estadual e Municipal do Idoso, à autoridade
policial ou judiciária, mediante solicitação expressa.

Parágrafo único - Os dados da NCVI, excluídos os que possibilitem
a identificação da vítima, serão encaminhados, em boletim semestral,
à Secretaria de Estado de Saúde.

Art. 8° - O descumprimento do disposto nesta lei po r
estabelecimento de serviço de saúde acarretará as seguintes
penalidades:

I - na primeira ocorrência, o estabelecimento receberá advertência
confidencial e deverá comprovar, no prazo de trinta dias a contar da
data da advertência, a habilitação de seus recursos humanos em
registro de violência dessa natureza;

II - no caso de reincidência ou descumprimento do prazo
estabelecido no Inciso I, o estabelecimento privado será apenado com
multa diária no valor de 3.202,56 Ufemgs (três mil duzentas e duas
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vírgula cinqüenta e seis Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais).
Art. 9° - O Poder Executivo indicará, por meio de r egulamento, o

órgão ou entidade responsável pela aplicação desta lei.
Art. 10 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2007.
Agostinho Patrús Filho, Presidente - Ademir Lucas, relator - Gláucia

Brandão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 772/2 007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 772/2007, de autoria do Deputad o Irani Barbosa,

que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Dom Silvério o
imóvel que especifica, foi aprovado no 2° turno, na  forma do vencido
no 1° turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N° 772/2007
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. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de

Dom Silvério imóvel constituído de terreno edificado, com área de
2.014m² (dois mil e quatorze metros quadrados), situado na Rua
Santa Rita, naquele Município, registrado sob o n° 1.594, a fls. 252 do
Livro 3-B, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Alvinópolis.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” deste artigo
destina-se ao funcionamento da Câmara Municipal.

Art. 2° - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado se vier a ser desvirtuada a destinação prevista no art. 1°.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2007.
Agostinho Patrús Filho, Presidente - Ademir Lucas, relator - Gláucia

Brandão.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 788/2 007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 788/2007, de autoria do Deputad o Luiz Humberto
Carneiro, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de
Tupaciguara o imóvel que especifica, foi aprovado no 2° turno, na

forma do vencido no 1° turno.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a

técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N° 788/2007
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Tupaciguara o

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

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/n°, naquele Município, registrado sob o n° 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. 2° - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado se a finalidade prevista no parágrafo único do art. 1° vier a ser
desvirtuada.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2007.
Agostinho Patrús Filho, Presidente - Ademir Lucas, relator - Gláucia

Brandão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.082/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.082/2007, de autoria do Deput ado Gustavo
Corrêa, que autoriza o Poder Executivo a permutar com o Município



1099

de Heliodora o imóvel que especifica, foi aprovado nos turnos
regimentais, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N° 1.082/2007
Autoriza o Poder Executivo a permutar com o Município de

Heliodora o imóvel que especifica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a permu tar imóvel com

área de 4.032m² (quatro mil e trinta e dois metros quadrados), e
respectiva edificação, situado na Rua Vidal Barbosa, esquina com
Rua Fernando José Ribeiro, no Município de Heliodora, registrado sob
os n°s 7.404 e 7.405, a fls. 286 do Livro 3-G, e so b o n° 322, a fls. 1 e
verso do Livro 2, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
São Gonçalo do Sapucaí, por imóvel de propriedade do Município de
Heliodora, constituído pela área de 3.480m² (três mil quatrocentos e
oitenta metros quadrados), e respectiva edificação, situado na Rua
Vidal Barbosa, no mesmo Município, registrado sob o n° 3.436, a fls. 1
do Livro 2, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São
Gonçalo do Sapucaí.

Art. 2° - A permuta far-se-á sem torna para as part es.
Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2007.
Agostinho Patrús Filho, Presidente - Ademir Lucas, relator - Gláucia

Brandão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.154/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.154/2007, de autoria do Deput ado Paulo
Cesar, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Bambuí
os imóveis que especifica, foi aprovado no 2° turno , na forma do
vencido no 1° turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
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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° 1.154/2007
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Bambuí os

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

Bambuí os seguintes imóveis urbanos, situados naquele Município e
registrados no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Bambuí:

I - terreno com área de 10.080m² (dez mil e oitenta metros
quadrados), registrado sob o n° 12.294, a fls. 281 do Livro 3-J;

II - terreno com área de 10.000m² (dez mil metros quadrados),
registrado sob o n° 8.631, a fls. 20 do Livro 3-J;

III - terreno com área de 10.000m² (dez mil metros quadrados),
registrado sob o n° 12.399, a fls. 290 do Livro 3-J ;

IV - terreno com área de 4.800m² (quatro mil e oitocentos metros
quadrados), registrado sob o n° 9.438, a fls. 148 d o Livro 2-AK;

V - terreno com área de 2.500m² (dois mil e quinhentos metros
quadrados), registrado sob o n° 6.406, a fls. 226 d o Livro 2-X.

Parágrafo único - Os imóveis a que se refere o “caput” deste artigo
destinam-se ao desenvolvimento de atividades sociais de interesse
público.

Art. 2° - Os imóveis de que trata esta lei reverter ão ao patrimônio do
Estado se, findo o prazo de três anos contados da lavratura da
escritura pública de doação, não lhes tiver sido dada a destinação
prevista no parágrafo único do art. 1°.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2007.
Agostinho Patrús Filho, Presidente - Ademir Lucas, relator - Gláucia

Brandão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.236/2007
Comissão de Redação
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O Projeto de Lei n° 1.236/2007, de autoria do Deput ado Gil Pereira,
que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Pirapora o
imóvel que especifica, foi aprovado no 2° turno, na  forma do vencido
no 1° turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N° 1.236/2007
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Pirapora os

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

Pirapora os seguintes imóveis, situados naquele Município:
I - terreno com área de 24.074m² (vinte e quatro mil e setenta e

quatro metros quadrados), registrado sob o n° 6.053 , às fls. 214v e
215 do Livro 3-G, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Pirapora;

II - terreno com área de 10.000m² (dez mil metros quadrados),
registrado sob o n° 14.144, às fls. 117 e 118 do Li vro 3-O, no Cartório
de Registro de Imóveis da Comarca de Pirapora.

Parágrafo único - Os imóveis a que se refere o “caput” deste artigo
destinam-se à construção de orla fluvial para instalação de uma área
de eventos.

Art. 2° - Os imóveis de que trata esta lei reverter ão ao patrimônio do
Estado se, findo o prazo de cinco anos contados da lavratura da
escritura pública de doação, não lhes tiver sido dada a destinação
prevista no parágrafo único do art. 1°.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2007.
Agostinho Patrús Filho, Presidente - Ademir Lucas, relator - Gláucia

Brandão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.237/2007
Comissão de Redação
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O Projeto de Lei n° 1.237/2007, de autoria do Deput ado Gil Pereira,
que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Pirapora o
imóvel que especifica, foi aprovado nos turnos regimentais, na forma
original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N° 1.237/2007
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Pirapora o imóvel

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

Pirapora imóvel com área de 2.970m2 (dois mil novecentos e setenta
metros quadros), situado naquele Município, registrado sob o n° 943,
às fls. 128v e 129 do Livro n° 3-A, no Cartório de Registro de Imóveis
da Comarca de Pirapora.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” deste artigo
destina-se à construção de uma praça pública.

Art. 2° - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado se, findo o prazo de cinco anos contatos da lavratura da
escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação
prevista no parágrafo único do art. 1°.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2007.
Agostinho Patrús Filho, Presidente - Ademir Lucas, relator - Gláucia

Brandão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.446/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.446/2007, de autoria do Gover nador do
Estado, que revoga o art. 22 da Lei n° 14.699, de 6  de agosto de
2003, que dispõe sobre formas de extinção e garantias do crédito
tributário, foi aprovado nos turnos regimentais, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
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técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N° 1.446/2007
Revoga o art. 22 da Lei n° 14.699, de 6 de agosto d e 2003, que

dispõe sobre formas de extinção e garantias do crédito tributário.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica revogado o art. 22 da Lei n° 14.699,  de 6 de agosto de

2003.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2007.
Agostinho Patrús Filho, Presidente - Ademir Lucas, relator - Gláucia

Brandão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.522/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.522/2007, de autoria da Deput ada Gláucia
Brandão, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de
Ribeirão das Neves o imóvel que especifica, foi aprovado no 2° turno,
na forma do vencido no 1° turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N° 1.522/2007
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. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de

Ribeirão das Neves área com 56.583,89m² (cinqüenta e seis mil
quinhentos e oitenta e três vírgula oitenta e nove metros quadrados),
conforme identificação constante no Anexo desta lei, situada no local
denominado Fazenda Mato Grosso, naquele Município, a ser
desmembrada de área maior, registrada sob o n° 17.1 86, a fls. 145 do
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Livro 3-E, no Cartório do 1° Ofício da Comarca de B elo 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. 2° - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado se, findo o prazo de três anos contados da lavratura da
escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação
prevista no parágrafo único do art. 1°.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2007.
Agostinho Patrús Filho, Presidente - Ademir Lucas, relator - Gláucia

Brandão.
Anexo

(a que se refere o art. 1° da Lei n° , de de de 200 7)
A parte do imóvel a ser doada tem a seguinte descrição: parte-se do

M-1, nas coordenadas UTM N=7.814.843,18 e 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 da
Penitenciária José Maria Alkimim; daí, com azimute de 136°41’51” e
distância de 201,50m (duzentos e um vírgula cinqüenta metros),
chega-se ao M-2; daí, com azimute de 241°32’07” e d istância de
315,79m (trezentos e quinze vírgula setenta e nove metros), chega-se
ao M-3; daí, com azimute de 331°32’07” e distância de 195,53m
(cento e noventa e cinco vírgula cinqüenta e três metros), chega-se ao
M-4, onde o imóvel 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 61°41’52” e
distância de 264,57m (duzentos e sessenta e quatro vírgula cinqüenta
e sete metros), chega-se ao 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 DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
1.535/2007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.535/2007, de autoria do Deput ado Dimas

Fabiano, que declara de utilidade pública o Centro de Educação
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Infantil Santa Rita de Cássia, com sede no Município de Carmo da
Cachoeira, 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° 1.535/2007
Declara de utilidade pública o Centro de Educação Infantil Santa

Rita de Cássia, com sede no Município de Carmo da Cachoeira.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Cen tro de Educação

Infantil Santa Rita de Cássia, com sede no Município de Carmo da
Cachoeira.

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°

1.548/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.548/2007, de autoria do Gover nador do
Estado, que dá denominação de Escola Estadual Professor João de
Arruda Pinto à Escola Estadual de Ensino Médio, 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° 1.548/2007
Dá denominação a escola estadual de ensino médio localizada no

Município de Sabará.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica denominada Escola Estadual Professor  João de Arruda

Pinto a escola estadual de ensino médio situada na Rua Diamantina,
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s/n°, Bairro Nossa Senhora de Fátima, Distrito de C arvalho Brito, 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°

1.571/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.571/2007, de autoria do Gover nador do
Estado, que autoriza o Departamento de Estradas de Rodagem do
Estado de Minas Gerais a doar ao Município de Cataguases o imóvel
que especifica, foi aprovado no 2° turno, na forma do vencido no 1°
turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N° 1.571/2007
Autoriza o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de

Minas Gerais - DER-MG - a doar ao Estado o imóvel que especifica,
situado no Município de Cataguases.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica o Departamento de Estradas de Rodage m do Estado

de Minas Gerais - DER-MG - autorizado a doar ao Estado imóvel com
área de 6.400m² (seis mil e quatrocentos metros quadrados), situado
na Avenida Manoel Inácio Peixoto, no Município de Cataguases,
registrado sob o n° 10.095, no Livro 3-AU, no Cartó rio de Registro
Imóveis da Comarca de Cataguases.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” deste artigo
destina-se à edificação das instalações do Corpo de Bombeiros Militar
do Estado de Minas Gerais.

Art. 2° - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
DER-MG se, no prazo de cinco anos contados da lavratura de
escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação
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prevista no parágrafo único do art. 1°.
Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2007.
Agostinho Patrús Filho, Presidente - Ademir Lucas, relator - Gláucia

Brandão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.574/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.574/2007, de autoria do Deput ado Rômulo
Veneroso, que declara de utilidade pública a Creche Comunitária
Paraíso Infantil, com sede no Município de Betim, foi aprovado em
turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N° 1.574/2007
Declara de utilidade pública a Creche Comunitária Paraíso Infantil,

com sede no Município de Betim.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Cre che Comunitária

Paraíso Infantil, 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°

1.575/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.575/2007, de autoria do Deput ado Rômulo
Veneroso, que declara de utilidade pública o Instituto Educacional
Ping-Pong, com sede no Município de Belo Horizonte, foi aprovado
em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
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do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação

final, que está de acordo com o aprovado.
PROJETO DE LEI N° 1.575/2007

Declara de utilidade pública o Instituto Educacional Ping-Pong, com
sede no Município de Belo Horizonte.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Ins tituto Educacional

Ping-Pong, 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.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.579/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.579/2007, de autoria da Deput ada Elisa Costa,
que declara de utilidade pública a Liga de Malha de Juiz de Fora -
LMJF -, com sede no Município de Juiz de Fora, foi aprovado em turno
único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N° 1.579/2007
Declara de utilidade  pública  a  Liga de Malha de Juiz de Fora -

LMJF -, com sede no Município de Juiz de Fora.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Lig a de Malha de Juiz

de Fora - LMJF -, com sede no Município de Juiz de Fora.
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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1.617/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.617/2007, de autoria da Deput ada Elisa Costa,
que declara de utilidade pública a Associação Valadarense de Voleibol
e Desporto, 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° 1.617/2007
Declara de utilidade pública a Associação Valadarense de Voleibol e

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

Valadarense de Voleibol e Desporto, com sede no Município de
Governador Valadares.

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°

1.665/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.665/2007, de autoria do Deput ado Carlos
Pimenta, que declara de utilidade pública o Conselho Comunitário de
Segurança Pública do Município de Capitão Enéas - Consep -, 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° 1.665/2007
Declara de utilidade pública a entidade Conselho Comunitário de
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Segurança Pública do Município de Capitão Enéas - Consep -, com
sede no Município de Capitão Enéas.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a ent idade Conselho

Comunitário de Segurança Pública do Município de Capitão Enéas -
Consep -, com sede no Município de Capitão Enéas.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 28 de novembro de 2007.
Agostinho Patrús Filho, Presidente - João Leite, relator - Gláucia

Brandão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº

1.807/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 1.807/2007, de autoria do Governador do
Estado, que antecipa o prazo de duração do Fundo Máquinas para o
Desenvolvimento - Fundomaq -, e dá outras providências, foi
aprovado no 2° turno, com a Emenda nº 1 ao vencido no 1° turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1º do art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.807/2007
Extingue o Fundo Máquinas para o Desenvolvimento - Fundomaq - e

dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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
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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 - Os Municípios ou as associações de Municípios terão o
prazo até 31 de dezembro de 2007 para fazer opção entre o
recebimento:

I - dos bens adquiridos com recursos do Fundo, pelo valor das
contrapartidas por eles recolhidas até 31 de dezembro de 2007; ou

II - de 50% (cinqüenta por cento) dos recursos recolhidos, até 31 de
dezembro de 2007, a título de contrapartida financeira.

§ 1º - Na hipótese prevista no inciso I do “caput”, a Secretaria de
Estado de Desenvolvimento Econômico - Sede - providenciará a
transmissão definitiva dos bens ao Município ou à associação de
Municípios participante do Fundomaq.

§ 2º - Na hipótese prevista no inciso II do “caput”, a Sede
providenciará a restituição dos recursos mediante a devolução pelo
Município ou pela associação de Municípios dos bens objeto do
convênio, em perfeitas condições de uso e conservação, dentro do
prazo estabelecido no § 1º do art. 2º.

§ 3º - Os recursos para a restituição aos Municípios, a que se refere
o § 2º deste artigo, serão consignados ao orçamento do Estado por
meio de abertura de crédito especial.

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 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 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
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da legislação relativa a instituições financeiras e fundos de
investimento.

§ 2º - A representação do Estado na assembléia dos cotistas do
fundo a que se refere este 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 2005.

Art. 7º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 8 de dezembro de 2007.
Agostinho Patrús Filho, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

Vanderlei Jangrossi.
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 8 DE DEZEMBRO DE 2007

ATAS
ATA DA 119ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 6/12/2007
Presidência do Deputado José Henrique

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase
(Expediente): Ata; discurso do Deputado Durval Ângelo; aprovação -
2ª Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos
de Lei nºs 1.905 a 1.924/2007 - Requerimentos nºs 1.658 a
1.668/2007 - Requerimentos dos Deputados Deiró Marra, Getúlio
Neiva e Doutor Viana - Proposições não Recebidas: Requerimentos
dos Deputados Dalmo Ribeiro Silva e Deiró Marra - Comunicações:
Comunicações das Comissões de Educação, de Transporte, de
Turismo, de Assuntos Municipais, do Trabalho e de Defesa do
Consumidor e do Deputado Luiz Humberto Carneiro - Registro de
presença - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Doutor
Rinaldo, Carlin Moura, Weliton Prado e João Leite - 2ª Parte (Ordem
do Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições - Comunicação da
Presidência - Leitura de Comunicações - Designação de Comissões:
Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda
à Constituição nº 37/2007 - Despacho de Requerimentos:
Requerimentos dos Deputados Deiró Marra, Doutor Viana e Getúlio
Neiva; deferimento - Discussão e Votação de Pareceres: Parecer de
Redação Final do Projeto de Lei nº 1.807/2007; aprovação - 2ª Fase:
Palavras do Sr. Presidente - Discussão e Votação de Proposições:
Requerimentos dos Deputados Gilberto Abramo e Getúlio Neiva;
aprovação - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.093/2007;
designação de relator; emissão de parecer pelo relator; requerimento
do Deputado João Leite; aprovação do requerimento - Discussão, em
1º turno, do Projeto de Resolução nº 1.887/2007; aprovação com as
Emendas nºs 1 a 7 - Questão de ordem - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados e as Deputadas:
Alberto Pinto Coelho - José Henrique - Roberto Carvalho - Dinis

Pinheiro - Tiago Ulisses - Adalclever Lopes - Ademir Lucas -
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Agostinho Patrús Filho - Almir Paraca - André Quintão - Antônio
Carlos Arantes - Antônio Júlio - 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 - Gil
Pereira - Gilberto Abramo - Gláucia Brandão - Gustavo Valadares -
Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Irani Barbosa - Jayro Lessa - João
Leite - Leonardo Moreira - Luiz Tadeu Leite - Maria Lúcia Mendonça -
Mauri Torres - Neider Moreira - Padre João - Paulo Cesar - Pinduca
Ferreira - Rêmolo Aloise - Rômulo Veneroso - Ronaldo Magalhães -
Ruy Muniz - 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 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 Bráulio Braz, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura

da ata da reunião anterior.
O Sr. Presidente - Em discussão, a ata. Com a palavra, para discuti-

la, o Deputado Durval Ângelo.
O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, a ata, como determina o

Regimento Interno, é um registro sumário do que ocorreu na reunião
anterior.

Não são os anais do que foi discutido e de como foi discutido.
Gostaria de lembrar que, na parte da manhã, fui o primeiro orador

inscrito e falei por 30 minutos, concordando em que não houvesse
obstrução para que o projeto do Fundomaq retornasse à comissão,
porque recebeu emendas em Plenário, com uma condição: que não
fossem votados esta semana dois projetos: o Projeto de Lei nº 1.676,
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que autoriza crédito ao Tribunal de Justiça Militar, e o Projeto de Lei nº
1.737, que autoriza crédito suplementar ao Tribunal de Justiça.

Anunciei publicamente que esse teria sido um acordo firmado com o
Líder do Governo, Deputado Mauri Torres, e também com o
Presidente da Assembléia - há muito tempo não o víamos presidindo
reunião em Plenário. Foi uma alegria muito grande recebê-lo aqui hoje
pela manhã. Ele nos deixou a todos com o coração cheio de alegria.
Agora, vejo que os dois projetos estão na pauta da tarde. O acordo foi
que isso não ocorreria. Fiz uma justificativa e considero que o crédito
suplementar do Tribunal de Justiça preenche todos os requisitos
legais. É uma medida mais que necessária para que esse órgão
encerre o ano com os pagamentos em dia, mas estou atento a uma
questão pontual. O “Minas Gerais” do dia 23/11/2007 trouxe a
reativação de vagas de Oficiais de Apoio do Tribunal de Justiça. Essa
foi outra medida correta.

Belo Horizonte recebeu 100 novas vagas; minha cidade, Contagem,
39; Igarapé, cidade cuja população carcerária cresceu muito, 10. Mas
estranhei o fato de Ribeirão das Neves não estar presente. Com mais
de 4 mil presos, no ano que vem esse Município se prepara para
ultrapassar a triste marca de 8 mil presos. Ribeirão das Neves se
caracteriza cada vez mais como cidade carcerária, mas não foi criada
nenhuma vaga lá. A Comissão de Direitos Humanos esteve na cidade
por duas vezes. Fizemos um relatório. A Vara de Execuções Criminais
de Neves tem somente cinco funcionários para um volume enorme de
feitos. Todos sabemos que há muito mais de 4 mil detentos - salvo
engano, disseram 7 mil. Alguns dizem que, com precatórios, esse
número pode chegar a 10 mil.

Portanto, estranho que, apesar do acordo, esse projeto esteja em
pauta. O caso desse malfadado Tribunal de Justiça Militar é ainda
mais grave. Ele precisa explicar em que vai gastar esse dinheiro, pois
está recebendo um volume significativo de recursos. Semana que vem
vou mostrar todos os dados, as gratificações recebidas por policiais
que atuam nesse Tribunal e deixarei todo o mundo estarrecido. Lá
existe uma categoria de militares de Minas Gerais, e uma
especialíssima. Como disse, não falarei tudo de uma vez, mas aos
poucos, Deputado Bráulio Braz, para não assustar.



1116

Na semana que vem, vou dizer como eles gastam o dinheiro na
reforma do Tribunal. Vou trazer todos esses dados.

Então, V. Exa., como membro da Mesa, poderia responder-me. Já
disse isso de manhã. O acordo foi quebrado, rompido com o Líder do
Governo ou com o Presidente da Assembléia, então por que esses
dois projetos estão em pauta?

Vivemos um momento de final de ano, com muita tensão, por isso
essas coisas têm de ser bem equilibradas, para que não sejamos
surpreendidos por anormalidade nenhuma e ao termos tudo
tranqüilamente.

Neste período muito curto, as barreiras entre o dito e o não-dito e
entre o fato e o boato são muito tênues. É preciso esclarecer. Gostaria
que V. Exa. nos explicasse isso.

O Sr. Presidente - Informo ao Deputado Durval Ângelo que os dois
projetos constam na ordem do dia, portanto eles não podem ser
retirados da pauta neste momento.

O Deputado Durval Ângelo - Isso, porque a ordem do dia já estava
estabelecida desde ontem.

O Sr. Presidente - Correto. Já estava estabelecida e publicada.
O Deputado Durval Ângelo - Então, já tenho a garantia de que eles

não serão votados.
O Sr. Presidente - Não havendo retificação a ser feita, dou a ata 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 1.905/2007
Declara de utilidade pública o Instituto Bem Me Quero de Apoio à

Criança, ao Adolescente, à Família e ao Ambiente - Ibemque, com
sede no Município de Igarapé.

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



1117

Quero de Apoio à Criança, ao Adolescente, à Família e ao Ambiente -
Ibemque -, com sede no Município de Igarapé.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor a partir de sua publicação.
Sala das Reuniões, 6 de dezembro de 2007.
Durval Ângelo
Justificação: Tendo em vista os relevantes serviços prestados pelo

Instituto Bem Me Quero de Apoio à Criança, ao Adolescente, à
Família e ao Ambiente - Ibemque -, com sede no Município de
Igarapé, e o cumprimento fiel de suas finalidades estatutárias,
buscamos declarar a entidade como de utilidade pública.

Essa declaração permitirá que se torne apta a realizar projetos
maiores no desenvolvimento de suas atividades.

Diante do importante trabalho que realiza, a instituição por certo terá
reconhecimento dos nobres colegas, que se empenharão na
aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.906/2007
Declara de utilidade pública a Associação Pentateuco de

Recuperação e Convivência Três Fronteiras, com sede no Município
de Nanuque.

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

de Recuperação e Convivência Três Fronteiras, com sede no
Município de Nanuque.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 6 de dezembro de 2007.
Jayro Lessa
Justificação: A Associação Pentateuco de Recuperação e

Convivência Três Fronteiras, com sede no Município de Nanuque, é
sociedade civil sem fins lucrativos e de cunho assistencial que
desenvolve ações sociais em benefício das pessoas da comunidade
que têm problemas com as drogas e o álcool, buscando resgatar-lhes
a dignidade, através da orientação para sua reabilitação e
recuperação.
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Assim, como está disposto em seu Estatuto Social, a Associação
Pentateuco de Recuperação e Convivência Três Fronteiras, ao
realizar suas atividades de inclusão, através do desenvolvimento de
programas de incentivo nas áreas da educação, da cultura, da saúde,
do esporte e do lazer, presta serviços de reconhecido interesse
público, zelando indistintamente pelos direitos dos seus assistidos.

Ademais, em pleno e regular funcionamento desde o dia 5/11/2003,
a referida entidade cumpre todos os requisitos exigidos por lei, pelo
que faz jus ao título declaratório de utilidade pública.

Por estas razões, conto com o apoio dos nobres pares à aprovação
deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.907/2007
Declara de utilidade pública o Conselho de Entidades Comunitárias

de Uberlândia - CEC -, com sede nesse Município.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Conselho de Entidades

Comunitárias de Uberlândia - CEC -, com sede nesse Município.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 6 de dezembro de 2007.
Luiz Humberto Carneiro
Justificação: O Conselho de Entidades Comunitárias de Uberlândia

é uma organização não governamental, com personalidade jurídica de
direito privado, sem finalidade lucrativa, que tem como objetivo
defender os direitos plenos de cidadania visando ao fortalecimento
das ações integradas às políticas sociais.

Para alcançar seus propósitos, executa diretamente planos de ação,
projetos ou programas, por meio de doação de recursos físicos,
humanos e financeiros, e presta serviços de apoio a organizações
sem fins lucrativos e a órgãos públicos que atuam em áreas afins.

Diante dessas considerações, esperamos contar com o apoio dos
nobres pares à aprovação deste projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame
preliminar, e do Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188,
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c/c o art. 103, inciso I, do Regimento Interno.
PROJETO DE LEI Nº 1.908/2007

Declara de utilidade pública a Associação Lar dos Idosos José
Verçosa Júnior, com sede no Município de Sabará.

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

Idosos José Verçosa Júnior, com sede no Município de Sabará.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 6 de dezembro de 2007.
Wander Borges
Justificação: Configura obrigação da sociedade e do poder público

assegurar ao idoso, prioritariamente, a efetivação dos direitos à vida, à
saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao
trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à
convivência familiar e comunitária.

Almejando contribuir com ações de proteção aos interesses dos
idosos e, conseqüentemente, promover a preservação de sua saúde
física e mental, na data de 14/3/48, foi fundado o Conselho Particular
das Conferências Vicentinas da Paróquia de Nossa Senhora da
Conceição de Sabará, que, posteriormente, adotou a denominação de
Lar dos Idosos José Verçosa Júnior, pessoa jurídica de direito privado,
sem fins econômicos, de natureza beneficente e de promoção social.

A entidade tem por finalidade desenvolver a caridade cristã no
âmbito da assistência social e da promoção humana. O objetivo social
citado é alcançado por meio da manutenção de estabelecimento
destinado ao abrigamento de pessoas idosas.

São relevantes os serviços prestados pela instituição à comunidade,
uma vez que desenvolve ações que visam atender às demandas da
população idosa, alterando sua posição de vulnerabilidade social e
contribuindo para que a vida na idade avançada se dê de forma digna,
sendo respeitados seus direitos e observadas suas peculiaridades de
faixa etária.

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
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preliminar, e do Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188,
c/c o art. 103, inciso I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.909/2007
Declara de utilidade pública a Associação Esportiva e Cultural

Galoucura de Teófilo Otôni - AECGTO, com sede no Município de
Teófilo Otôni.

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

Cultural Galoucura de Teófilo Otôni - AEGTO -, com sede no
Município de Teófilo Otôni.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 6 de dezembro de 2007.
Getúlio Neiva
Justificação: A Associação Esportiva e Cultural Galoucura, de

Teófilo Otôni tem como objetivo incentivar o esporte, principalmente o
futebol, promovendo atividades esportivas, visando à integração social
de seus associados.

Além disso, a entidade procura contribuir com a preservação e
difusão do patrimônio artístico e cultural do Município, por meio de
convênios com órgãos e entidades financiadoras, para atender às
necessidades dos associados.

Por esse esforço de importância social, esperamos contar com o
apoio dos nobres pares para a aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.910/2007
Declara de utilidade pública a Associação de Moradores dos Bairros

Paulino Benevides, Amim El Aouar e Adjacências, com sede no
Município de Carlos Chagas.

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

Moradores dos Bairros Paulino Benevides, Amim EL Aouar e
Adjacências, com sede no Município de Carlos Chagas.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 6 de dezembro de 2007.
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Getúlio Neiva
Justificação: Fundada em 26/3/1994, a Associação que se quer

beneficiar tem como finalidade cultivar ampla e perfeita cordialidade
entre os seus associados.

Para consecução de suas metas a Associação promove atividades
culturais e desportivas, busca diminuir os índices de analfabetismo e
ampliar o grau de conscientização dos moradores.

Por essa atuação de importância social, esperamos a anuência dos
nobres colegas ao título que se pretende outorgar-lhe por intermédio
do projeto de lei 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 1.911/2007
Declara de utilidade pública a Organização de Integração Social e

Comunitária Oisc, com sede no Município de Teófilo Otôni.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Organização de

Integração Social e Comunitária - Oisc -, com sede no Município de
Teófilo Otôni.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 6 de dezembro de 2007.
Getúlio Neiva.
Justificação: A Organização de Integração Social e Comunitária é

uma sociedade civil de interesse público, fundada em 6/5/2005, tendo
como objetivo a difusão do civismo e integração social dos seus
associados, promovendo a gratuidade da educação, com ênfase na
distribuição de bolsas de estudo. A associação vem cumprindo suas
finalidades estatutárias e contribuindo para o desenvolvimento da
cidadania e a melhoria da qualidade de vida de seus associados.

Por esse esforço de importância social, esperamos a anuência dos
nobres colegas ao título declaratório que lhe esta sendo outorgado,
por intermédio do projeto de lei 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.
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PROJETO DE LEI Nº 1.912/2007
Declara de utilidade pública a Associação do Bairro Manoel Pimenta,

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

Manoel Pimenta, com sede no Município de Teófilo Otôni.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 6 de dezembro de 2007.
Getúlio Neiva
Justificação: Fundada em 29/10/95, presta assistência social às

pessoas carentes, tendo como pilar a promoção humana e como
escopo principal a proteção à saúde da família, de gestantes, de
crianças e idosos.

Para consecução de suas metas, busca firmar convênios com
órgãos e entidades financiadoras para atendimento às necessidades
da comunidade.

Por essa atuação de significativa importância social, esperamos a
anuência dos nobres colegas 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 1.913/2007
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Rural de

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

Comunitária Rural de Pampam - Acopam -, com sede no Município de
Carlos Chagas.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 6 de dezembro de 2007.
Getúlio Neiva
Justificação: Fundada em 9/11/96, a Associação Comunitária Rural

do Pampam tem como objetivo a proteção e o amparo à saúde da
família.

Atua na proteção da saúde da família, da maternidade, da infância e
das pessoas idosas e no combate à fome e à pobreza por meio de
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ações contínuas.
Procura apoiar moral e economicamente outras instituições voltadas

para a assistência dos menos favorecidos.
Pela importância da entidade, contamos com o apoio dos nossos

pares à aprovação deste projeto de lei.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame

preliminar, e do Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188,
c/c o art. 103, inciso I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.914/2007
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Rural do

Córrego das Flores, Evangelista e São Sebastião - Ascofess -, com
sede na Fazenda Vista Alegre, no Município de Carlos Chagas.

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

Córrego das Flores, Evangelista e São Sebastião - Ascofess -, no
Município de Carlos Chagas.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala de Reuniões, 6 de dezembro de 2007.
Getúlio Neiva.
Justificação: A Associação Comunitária Rural do Córrego das

Flores, Evangelista e São Sebastião, fundada em 30/1/2005,
cumprindo suas atividades estatutárias no que concerne a proteção e
amparo à família, da infância à velhice.

Por tão importante finalidade de cunho social, esperamos contar
com o apoio de todos os parlamentares desta Casa Legislativa à
aprovação do projeto em epígrafe.

- Publicado, vai o projeto às Comissoes 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 1.915/2007
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Rural de

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

Comunitária Rural de Esperança - Acre -, com sede no Município de
Carlos Chagas.
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Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 6 de dezembro de 2007.
Getúlio Neiva
Justificação: A Associação Comunitária Rural de Esperança, com

sede na Fazenda Santo Reis, no Município de Carlos Chagas, tem
como objetivo a proteção e o amparo à saúde da família, à
maternidade, à infância e à velhice, incentivando o aleitamento
materno, bem como campanhas de combate a doenças transmissíveis
ou infecto-contagiosas, em integração com órgãos competentes, bem
como a assistência médico-odontológica jurídica e educacional.

Fundada em 9/5/97, vem cumprindo duas finalidades estatutárias,
visando à melhoria da qualidade de vida de seus associados.

Por sua importância, contamos com o apoio de nossos pares à
aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.916/2007
Declara de utilidade pública a Liga Desportiva de Pará de Minas,

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

Pará de Minas, com sede no Município de Pará de Minas.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 6 de dezembro de 2007.
Inácio Franco
Justificação: O objetivo deste projeto de lei é declarar de utilidade

pública a Liga Desportiva de Pará de Minas, entidade civil sem fins
lucrativos que tem por finalidade difundir, aperfeiçoar e disciplinar a
prática do desporto amador, organizar campeonatos e torneios,
servindo ao Estado, ao Município e à União.

Para a execução das finalidades que se propõe, a Liga Desportiva
de Pará de Minas poderá: promover ou permitir a realização de
campeonatos, nos desportos que dirige, entre seus filiados e clubes
registrados de outros Municípios, realizar seu próprio campeonato
oficial e, ainda, representar os desportos que dirige junto ao poder
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público municipal.
Por ser justo, espero contar com o apoio dos nobres pares à

aprovação deste projeto de lei.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame

preliminar, e de Educação, para deliberação, nos termos do art. 188,
c/c o art. 103, inciso I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.917/2007
Declara de utilidade pública o Clube Praça de Esportes do Pará,

com sede no Município de Pará de Minas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Clube Praça de

Esportes do Pará, com sede no Município de Pará de Minas.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 6 de dezembro de 2007.
Inácio Franco
Justificação: O objetivo deste projeto de lei é declarar de utilidade

pública o Clube Praça de Esportes do Pará, entidade civil sem fins
lucrativos, que tem como finalidade a difusão do civismo e da cultura
esportiva, por meio de atividades como futebol de salão, natação,
voleibol e outras, podendo ainda realizar reuniões e eventos de
caráter sociocultural.

Por ser justo o propósito da proposição, espero contar com o apoio
dos nobres pares.

- 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 1.918/2007
Declara de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores

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

Pequenos Produtores Rurais de Macaúbas II, com sede no Município
de Brasília de Minas.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 6 de dezembro de 2007.
Paulo Guedes
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Justificação: A Associação dos Pequenos Produtores Rurais de
Macaúbas II é uma associação civil sem finalidades lucrativas,
políticas nem religiosas que tem como objetivo a melhoria da
comunidade nos aspectos culturais e ambientais, desenvolvendo
atividades recreativas, sociais, esportivas, assistenciais e
educacionais.

Promove a busca de recursos materiais e humanos, na comunidade
ou fora dela, para execução de atividades de interesse comunitário.
Propõe ainda, prestigiar, estimular e ajudar as iniciativas que
beneficiem a comunidade.

Em face do exposto, encaminho este projeto de lei para aprovação
desta Casa.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.919/2007
Declara de utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento

Comunitário dos Pequenos Produtores Rurais de Riacho das Pedras,
com sede no Município de Brasília de Minas.

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

Desenvolvimento Comunitário dos Pequenos Produtores Rurais de
Riacho das Pedras, com sede no Município de Brasília de Minas.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 6 de dezembro de 2007.
Paulo Guedes
Justificação: O Conselho de Desenvolvimento Comunitário dos

Pequenos Produtores Rurais de Riacho das Pedras é uma associação
civil, de fins sociais, assistenciais e não lucrativos, que tem como
finalidade trabalhar pelo desenvolvimento da agropecuária, pela
melhoria das condições de vida e pelo bem-estar social da
comunidade.

Através de atividades socioculturais, ele busca recursos materiais e
humanos, na comunidade ou fora dela, para execução de atividades
de interesse comunitário. Propõe-se, ainda, a prestigiar, estimular e
auxiliar as iniciativas que beneficiem a comunidade.
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Em face do exposto, encaminho este projeto de lei para aprovação
desta Casa.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.920/2007
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos

Pequenos Produtores Rurais de Pedra de Fogo, com sede no
Município de Brasília de Minas.

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

Pequenos Produtores Rurais de Pedra de Fogo, no Município de
Brasília de Minas.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 6 de dezembro de 2007.
Paulo Guedes
Justificação: A Associação Comunitária dos Pequenos Produtores

Rurais de Pedra de Fogo é uma sociedade civil, sem fins lucrativos,
que tem por finalidade promover o desenvolvimento comunitário,
mediante a realização de obras e melhoramentos, e proporcionar a
melhoria do convívio entre os habitantes do lugar, pela integração de
seus moradores, proporcionando aos seus associados atividades
econômicas, culturais e desportivas.

Tem por objetivo, ainda, trabalhar pelo desenvolvimento das
explorações agropecuárias, além de representar a comunidade junto a
entidades públicas e privadas.

Em face do exposto, encaminho este projeto de lei para aprovação
desta Casa.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.921/2007
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos

Pequenos Produtores Rurais de Pedralina, com sede no Município de
Brasília de Minas.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos
Pequenos Produtores Rurais de Pedralina, com sede no Município de
Brasília de Minas.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 6 de dezembro de 2007.
Paulo Guedes
Justificação: A Associação Comunitária dos Pequenos Produtores

Rurais de Pedralina é uma entidade civil sem fins lucrativos que tem
por finalidade promover o bem-estar dos moradores da comunidade
através de ações que possam captar recursos materiais e humanos
para proporcionar a proteção à saúde, à maternidade, à infância e à
velhice, o combate à fome, à miséria e à pobreza e o incentivo a
atividades culturais e esportivas.

Tem por objetivo, ainda, conscientizar cada associado de seus
direitos como cidadão, além de conveniar-se a órgãos e instituições
especializadas para realização de cursos profissionalizantes.

Em face do exposto, encaminho este projeto de lei para aprovação
desta Casa.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.922/2007
Declara de utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento

Comunitário de Nossa Senhora de Fátima, com sede no Município de
Brasília de Minas.

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

Desenvolvimento Comunitário de Nossa Senhora de Fátima, com
sede no Município de Brasília de Minas.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 6 de dezembro de 2007.
Paulo Guedes
Justificação: O Conselho de Desenvolvimento Comunitário de Nossa

Senhora de Fátima é uma associação civil, de fins sociais,
assistenciais, recreativos, beneficentes e culturais, sem fins lucrativos,
que tem como finalidade trabalhar pelo desenvolvimento da
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agropecuária, pela melhoria das condições de vida e pelo bem-estar
social da comunidade.

Através de atividades socioculturais, ele busca recursos materiais e
humanos, na comunidade ou fora dela, para execução de atividades
de interesse comunitário. Propõe-se, ainda, a prestigiar, estimular e
ajudar as iniciativas que beneficiem a comunidade.

Em face do exposto, encaminho este projeto de lei para aprovação
desta Casa.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.923/2007
Declara de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores

Rurais de Ribeirão Estreito, com sede no Município de Brasília de
Minas.

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

Pequenos Produtores Rurais de Ribeirão Estreito, com sede na
localidade de Ribeirão Estreito, no Município de Brasília de Minas.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 6 de dezembro de 2007.
Paulo Guedes
Justificação: A Associação dos Pequenos Produtores Rurais de

Ribeirão Estreito é uma associação civil, de fins sociais, assistenciais
e não lucrativos, que tem por finalidade trabalhar pelo
desenvolvimento da agricultura, pela melhoria das condições de vida e
bem estar na região.

Promove a busca de recursos materiais e humanos, na comunidade
ou fora dela, para execução de atividades de interesse comunitário.
Propõe, ainda, prestigiar, estimular e ajudar as iniciativas que
beneficiem a comunidade.

Em face do exposto, encaminho este projeto de lei para aprovação
desta Casa.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame
preliminar, e de Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188,
c/c o art. 103, inciso I, do Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 1.924/2007
Dá denominação ao Núcleo Regional de São João Del Rei.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica denominado Hemocentro Walter Nery, o Núcleo

Regional de São João Del Rei, nesse Município.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 6 de dezembro de 2007.
Domingos Sávio
Justificação: Walter Nery teve o trabalho como fonte de sua vida. No

inicio, trabalhava o dia inteiro na estação e fazia manutenção dos
trens da Estação de Ferro Oeste de Minas. Às vezes, de madrugada,
quando alguma locomotiva estragava, levantava com a maior
disposição e ia cumprir seu ofício. Nesse emprego ficou até 1935,
quando se aposentou. Como era uma pessoa muito ativa, não
conseguiu ficar parado e faleceu um ano depois de aposentado.

Com pouco mais de dez anos, ele começou a trabalhar vendendo
miudezas para ter um dinheiro para ir às matinês e comprar coisas
para uso próprio. Depois foi trabalhar no jornal “O Cacete”. Por último,
antes de montar a Americana, trabalhou por 26 anos como
manipulador de medicamentos na Farmácia Amaro. Foi nesse
emprego que percebeu o quanto o bairro Matozinhos precisava de
uma farmácia. Então resolveu, há 40 anos atrás, montar uma. Aí
surgiu a primeira Drogaria Americana, na época farmácia, na rua
Bernardo Guimarães.

A sua fama como farmacêutico crescia na região, e passou a
atender uma clientela de São João Del Rei e cidades vizinhas como
Prados, Dores de Campos e Resende Costa. Algumas vezes a porta
da loja ficava tão cheia que parecia ter alguma briga, mas era apenas
o movimento. Mesmo com toda popularidade nunca quis entrar para a
carreira política. Na primeira farmácia trabalhava a família e apenas
um funcionário. Atualmente, 165 pessoas trabalham na rede da
Drogaria Americana.

- 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
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Nº 1.658/2007, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a nova diretoria da 3ª Região
do Tribunal Regional do Trabalho para o biênio 2008-2009. (- À
Comissão de Administração Pública.)

Nº 1.659/2007, do Deputado Gil Pereira, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a Sra. Telma de Jesus
Fonseca Carvalho Vieira, Diretora da Escola Estadual Francisco Sá,
de Montes Claros, e com o corpo docente e discente desse
educandário, pelo aumento de 74% para 81% na porcentagem de
crianças alfabetizadas aos 8 anos de idade, entre 2006 e 2007. (- À
Comissão de Educação.)

Nº 1.660/2007, da Comissão de Participação Popular, em que
solicita seja formulado apelo à Emater-MG com vistas à promoção de
atividades baseadas na produção sustentável de base agroecológica,
no âmbito do Programa Minas sem Fome, fundamentalmente na ação
Apoio à Implantação de Lavouras Comunitárias. (- À Comissão de
Política Agropecuária.)

Nº 1.661/2007, da Comissão de Participação Popular, em que
solicita seja formulado apelo à Secretaria de Governo com vistas à
efetivação do Plano Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional
Sustentável e ao pleno funcionamento do Conselho Estadual de
Segurança Alimentar e Nutricional - Consea-MG. (- À Comissão de
Saúde.)

Nº 1.662/2007, da Comissão de Participação Popular, em que
solicita seja formulado apelo à Secretaria de Transportes e Obras
Públicas com vistas à pavimentação asfáltica urbana do Município de
Frutal. (- À Comissão de Transporte.)

Nº 1.663/2007, da Comissão de Participação Popular, em que
solicita seja formulado apelo à Secretaria de Turismo com vistas à
reavaliação, no Projeto Estrada Real, do uso da logomarca do Instituto
Estrada Real, patenteada no INPI pela Fiemg, tendo em vista os
indícios de que ela seria proveniente da logomarca original da
Turminas, de autoria de Yara Tupinambá.

Nº 1.664/2007, da Comissão de Participação Popular, em que
solicita seja formulado apelo à Secretaria de Turismo com vistas ao
desenvolvimento de programas específicos de treinamento de
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trabalhadores da área de turismo para atendimento de idosos e
pessoas portadoras de deficiência. (- Distribuídos à Comissão de
Turismo.)

Nº 1.665/2007, da Comissão de Participação Popular, em que
solicita seja formulado apelo à Secretaria de Transportes e Obras
Públicas com vistas à construção de avenidas pavimentadas ligando o
câmpus da Uemg em Frutal à MG-255 e ao anel viário que dá acesso
ao aeroporto. (- À Comissão de Transporte.)

Nº 1.666/2007, da Comissão de Participação Popular, em que
solicita seja formulado apelo à Secretaria de Defesa Social com vistas
à aplicação, nos exercícios financeiros de 2008 a 2011, de pelo
menos 50% dos recursos do Fundo Penitenciário Estadual em
atividades relacionadas a medidas socioeducativas de internação e de
semiliberdade. (- À Comissão de Segurança Pública.)

Nº 1.667/2007, da Comissão de Participação Popular, em que
solicita seja formulado apelo ao Presidente do Tribunal de Justiça com
vistas à imediata instalação e designação das Comarcas de Araçuaí,
Itaobim e Padre Paraíso. (- À Comissão de Administração Pública.)

Nº 1.668/2007, da Comissão de Política Agropecuária, em que
solicita seja formulado apelo ao Ministro de Estado do
Desenvolvimento Social e Combate à Fome com vistas a que sejam
aumentados em 100% os recursos orçamentários destinados ao
Estado no Programa de Aquisição de Alimentos - PAA -, desenvolvido
pela Conab.

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados
Deiró Marra, Getúlio Neiva e Doutor Viana.

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 Dalmo Ribeiro Silva em que solicita seja formulado
voto de congratulações com a Emater-MG pelo transcurso de seu 59º
aniversário.

Do Deputado Deiró Marra em que solicita seja formulado voto de
congratulações com a Emater-MG pelo transcurso de seu 59º
aniversário.
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Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões

de Educação, de Transporte, de Turismo, de Assuntos Municipais, do
Trabalho e de Defesa do Consumidor e do Deputado Luiz Humberto
Carneiro.

Registro de Presença
O Sr. Presidente - A Presidência registra e agradece a presença de

jovens alunos da Escola Estadual Padre Matias, do Bairro Glória, que
estão aqui participando aqui do importante projeto “Educação para a
Cidadania”.

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

O Deputado Doutor Rinaldo - Sr. Presidente, caros colegas,
telespectadores da TV Assembléia, boa-tarde.

É um prazer voltar a esta tribuna para falar de um assunto de minha
preferência, que é a saúde. Estivemos com o Deputado Carlos
Pimenta, também membro da Comissão de Saúde, e com o Secretário
de Estado Marcus Pestana, em Brasília, no Palácio do Planalto, no
lançamento do Programa de Aceleração de Crescimento em Saúde -
PAC.

Tivemos o prazer de, numa reunião muito concorrida no Planalto,
que contou com a presença do nosso Presidente da República e de
seu Ministro da Saúde, Temporão, assistirmos ao compromisso
firmado para com a saúde nos próximos anos. Um programa
audacioso, que, se Deus quiser, será um sucesso para o bem da
população de todo o Brasil, que vive o drama da saúde.

A saúde vive um momento de caos em todo o Brasil; no entanto,
esse programa veio trazer-nos uma luz no fim do túnel, uma
esperança de ver melhorar a saúde no Brasil. É claro que, para isso,
vamos precisar da CPMF. Sabemos que os brasileiros estão
cansados de impostos, mas, ouvindo os discursos do Prof. Adib
Jatene, do Ministro Temporão e de alguns Governadores que ali
estavam. E de quase todos Governadores do Brasil, e também o
discurso do nosso Presidente, soubemos quanto é importante essa
CPMF, porque muito será aplicado na saúde.

A CPMF é um imposto que foi feito pelo Ministro da Saúde, à época,
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Adib Jatene, imposto esse que era para ser todo aplicado na saúde,
mas os recursos foram sendo desviados, e pouco veio para a saúde.
E agora vemos a oportunidade de fazer retornar boa parte desse
imposto para a saúde. Não podemos abrir mão disso, por se tratar de
uma justa causa. Temos de investir na saúde, sobretudo quando nos
deparamos com o caos no SUS.

Com a aprovação da CPMF, também será aprovada a Emenda nº
29, que vai determinar quais são os gastos que poderão ser feitos
com a verba da saúde. Ouvimos muitos líderes políticos, como
Prefeitos, falar que gastam tantos por cento na saúde, mas, na
realidade, gasta-se muito pouco em programas de saúde. Esse
dinheiro é muito usado nas Pastas de Ação Social e de Obras,
deixando-se a saúde de lado; no entanto, eles continuam dizendo que
usam mais de 20% de seus recursos com a saúde. Então, para que a
Emenda nº 29 seja regulamentada e o programa audacioso do
governo federal seja uma realidade, com médicos em escolas, mais
incentivo ao Programa Saúde da Família, cirurgias programadas, etc.,
é imprescindível que a CPMF seja aprovada e continue no ano que
vem. Esse imposto é democrático, porque não pode ser sonegado.
Boa parte dos impostos são pagos pelos consumidores, e igual a todo
o mundo, pois, ao comprarmos um produto, pagamos imposto. A
população menos favorecida está pagando mais impostos, pois a
CPMF já vem descontada e não pode ser burlada; e, entretanto, quem
dá mais cheques paga mais.

Esse imposto precisa continuar, e esperamos que o Senado se
sensibilize para votar a favor da CPMF e tenhamos um programa de
saúde. Estivemos no Palácio da Liberdade com nosso Governador
Aécio Neves e vimos seu compromisso com a saúde. Sabemos que,
com a regulamentação da Emenda nº 29, o governo precisará investir
mais em saúde.

Hoje participamos de uma cerimônia de entrega de recursos para as
Prefeituras construírem a unidade básica de saúde, e abro um
parêntese para cumprimentar o Prefeito de Várzea da Palma, um
médico que foi agraciado por cumprir todos os compromissos com o
PSF. Uma cidade de cerca de 30 mil habitantes, em que há 13
equipes do PSF; fossem apenas 10, já seria número suficiente para
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atender a mais de 70% da população, e 13 equipes que funcionam
muito bem. A Comissão de Saúde visitará Várzea da Palma na
próxima semana para ter mais condições de sempre defender o PSF.
Este é um exemplo de PSF: 13 equipes PSF que funcionam bem,
cumprindo todas as metas que o governo exige, recebendo hoje
homenagem no Palácio.

Sr. Presidente, iremos a Várzea da Palma para conhecer todo o PSF
dessa cidade. Muitos dizem que o PSF só dá certo em cidade
pequena, mas, muito pelo contrário, Belo Horizonte tem um excelente
PSF, e o Secretário Municipal de Saúde, Helvécio, faz um trabalho
excelente, em que mais de 70% da população é atendida. O
Programa é reconhecido nacionalmente, e o Helvécio é o Presidente
do Conselho Nacional de Secretários Municipais. Isso não é à toa.
Portanto, se o Programa dá certo em pequenas e grandes cidades,
devemos torcer para que todo o nosso Estado seja atendido pelo PSF.
Minas Gerais tem o maior PSF do Brasil, maior do que o de São
Paulo, que tem o dobro da população. São Paulo deveria ter o dobro
das nossas equipes, mas Minas Gerais tem o maior PSF, são 830
Municípios mantendo os serviços. Mas abro um parêntese para dizer
que em alguns o serviço ainda é insuficiente, e não poderia deixar de
citar Divinópolis. Bato nessa tecla para ver se sensibilizo as
autoridades locais, pois não vemos implantação de nenhuma equipe
do PSF em nossa cidade, no governo atual. Precisamos bater nessa
tecla, pois o PSF é o melhor e a população de Divinópolis está sendo
excluída. O programa atende o paciente em casa, fazendo um
trabalho mais preventivo, evitando que um caso de diabetes se
complique, que um hipertenso tenha um derrame, que haja futuras
complicações de doenças que podem ser bem controladas em nível
ambulatorial. E em nossa cidade o programa não se desenvolveu,
tendo sido um compromisso de campanha levar o PSF até a 70% da
população e criar até 40 equipes de trabalho. E não foi criada
nenhuma até o momento, uma promessa de campanha que não foi
cumprida, como tantas outras na área da saúde.

Por exemplo, o posto de saúde de 24 horas no Bairro São José,
para atender a grande parte da população, também ficou nos
palanques e não foi atendido pelo Prefeito Municipal, apesar de eu,
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Vice-Prefeito à época, batalhar e pedir tanto a construção desse
posto. Boa parte da população de Divinópolis seria atendida nesse
posto de saúde por 24 horas.

Sr. Presidente, nesta semana houve dois eventos importantes da
área da saúde em âmbitos nacional e estadual. Aqui várias cidades
foram agraciadas, umas com menores Unidades Básicas de Saúde -
UBSs -, outras com maiores. Há cidades maiores que receberam até
R$500.000,00. Infelizmente, a nossa cidade não foi agraciada, por não
ter cumprido metas do PSF.

Nas cidades onde há investimento na área de saúde, os Prefeitos
estão bem com a população, as pesquisas mostram isso. Sabemos
quanto o Prefeito de Várzea da Palma está bem com a população. Por
outro lado, há cidades que não estão investindo em saúde,
principalmente no PSF, como é o caso de Divinópolis, em que o
Prefeito teve um índice de rejeição de 60%.

Isso é prova de que investir em saúde não é gastar dinheiro.
Ouvimos isso em Brasília. Um executivo que gasta em saúde está
investindo. Outra coisa que ouvimos em Brasília: investir em saúde é
distribuir renda, porque se pega um bolo de impostos que são pagos
aos governos federal, estadual e municipal e o destina à saúde. Quem
melhor receberá isso é a população de baixa renda, a que precisa do
SUS, que vai ao posto de saúde e faz cirurgia pelo SUS. Então, o que
se gasta em saúde é investimento e também geração de emprego.
Com esse programa do governo federal, serão criados mais de 3
milhões de empregos.

Ouvimos - e ficamos muitos satisfeitos - que investir em saúde é
distribuir renda.

O Deputado Carlos Pimenta (em aparte) - Obrigado. Quero apenas
cumprimentar V. Exa. pelo pronunciamento e dizer que sou
testemunha do seu esforço em favor da saúde pública de Divinópolis e
de toda a região. Lá é uma microrregião.

Ao mesmo tempo que ficamos satisfeitos com o trabalho feito por V.
Exa. e também pelo Deputado Domingos Sávio, que é um dos
grandes defensores daquela cidade e região, ficamos tristes porque
os índices de saúde pública de Divinópolis nos deixam muito
preocupados.
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Isso não deveria acontecer, pois se trata de uma cidade próxima de
Belo Horizonte, cujo IDH é um dos mais altos - felizmente não é igual
ao de outras regiões do Estado -, mas, na saúde pública, apresenta
resultados negativos. E V. Exa., como membro da Comissão de
Saúde, se tem esforçado muito, o que tem chamado a atenção. Mas
nada disso, tanto o trabalho de V. Exa. quanto o do Deputado
Domingos Sávio, trará resultados palpáveis, se não houver interesse
do poder público, do poder concedente de Divinópolis, do Secretário
da Saúde e do Prefeito. Se eles não se interessarem pelo problema,
infelizmente a cidade não se desenvolverá.

Vejam bem, a falta de leitos e a questão do tratamento oncológico
da cidade e da região nos assustam. Quero fazer do meu aparte uma
voz a mais para sensibilizar as autoridades municipais. Não adianta,
se o Prefeito não vier aqui, não se interessar em criar mais UBSs e
equipes do Saúde da Família. As equipes que hoje lá estão são as
mesmas que lá estavam quando o Deputado Domingos Sávio era
Prefeito. Então, as coisas não estão acontecendo. Acredito que
devemos passar esses índices ao Secretário de Saúde, para que ele
possa realizar as mesmas ações e intervenções feitas em Teófilo
Otôni e Januária, caso contrário não dará. Malhando em ferro frio, não
chegaremos a lugar algum.

Temos de abrir a cabeça daquele pessoal de lá para que eles se
sensibilizem, para que tenham dó do povo e partam para ações como
as que V. Exa. e o Deputado Domingos Sávio estão tendo. Muito
obrigado.

O Deputado Doutor Rinaldo - Eu é que lhe agradeço, Deputado. O
Deputado Carlos Pimenta também é nosso colega na Comissão de
Saúde e sabe dos problemas que chegam a nossa Comissão sobre as
ações de saúde não realizadas em Divinópolis.

O Deputado Domingos Sávio (em aparte) - Meu caro amigo,
Deputado Doutor Rinaldo, quero unir-me a V. Exa., primeiramente
para deixar o meu testemunho do quanto tem sido positiva sua
presença conosco, unindo-nos para trabalharmos não só por
Divinópolis, mas também por toda a região, por toda Minas Gerais.
Ainda ontem estivemos com o Secretário de Saúde, e V. Exa. já
comentava que, assim, teríamos, de fato, mais chances de conseguir
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bons resultados. Juntos, estamos buscando mais benefícios e, ao
buscá-los para Divinópolis, buscamos para quase 2 milhões de
pessoas do Centro-Oeste. Ouvimos lá o mesmo que ouvimos do
Deputado Carlos Pimenta. Na última sexta-feira, eu e V. Exa.
estivemos reunidos, em Divinópolis, com Vereadores e representantes
da comunidade, e ouvimos a mesma coisa: o Poder Executivo
Municipal não toma conhecimento de algo que toda Minas Gerais está
fazendo, que todo o Brasil está fazendo, investir no Programa Saúde
da Família, em saúde básica, a fim de diminuir a internação hospitalar.
Mais que isso, esse governo municipal não busca construir, em
parceria, aquilo que oferecemos.

V. Exa. sabe que, há quase dois anos, há R$1.000.000,00 mofando
no cofre da Prefeitura, valor que foi depositado há quase dois anos
para melhorar o pronto-socorro, o posto de saúde de Ermida, o
Cersam. Acredito que até agora eles nem começaram a investir esses
recursos, e o povo está morrendo, sentindo falta de um governo
municipal que coloque em prática ações concretas de defesa à saúde
do nosso povo. Não desanimaremos por causa disso. Estivemos
ontem com o Secretário, e ele assumiu conosco o compromisso de,
juntos, trabalharmos para construir um hospital público em Divinópolis,
e ainda fazermos parcerias com outras unidades hospitalares lá
existentes. Saiba V. Exa. que estarei sempre do seu lado para
trabalharmos com o povo de Divinópolis.

Queira Deus que possamos sensibilizar o Secretário Municipal de
Saúde e o Prefeito, convencê-los de que não pode ser daquela
maneira, com autoritarismo, recusando-se a ouvir os parceiros.
Juntos, poderemos fazer algo melhor para o nosso povo,
principalmente se eles tiverem a sensibilidade de fazer o que todos os
Prefeitos estão fazendo, investindo em saúde da família. Comecei
esse trabalho implantando 11 equipes, e ele não implantou nenhuma,
embora V. Exa. tenha tentado. Agradeço a V. Exa., Sr. Presidente. Sr.
Presidente, apenas para concluir, gostaria de agradecer a participação
do Deputado Domingos Sávio e dizer que a reunião foi importante.
Estivemos na Universidade do Estado de Minas Gerais, câmpus de
Divinópolis, onde estiveram presentes várias autoridades: Vereadores,
o Prof. Gílson, Reitor da Universidade, eu, o Domingos Sávio, mas a
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grande ausência nessa reunião foi o Secretário Municipal, que deveria
estar lá para elaborarmos uma carta, um compromisso, a fim de
melhorar a situação da saúde na nossa cidade.

Sabemos que as equipes dos PSFs estão ali funcionando e que
foram instaladas no governo Domingos Sávio e de Prefeitos
anteriores. Estamos ainda esperando ações concretas na saúde em
nossa cidade; que o nosso Secretário participe de reuniões, porque
ontem a reunião com o Marcus Pestana, Secretário de Estado, foi
importante para chegarmos ao consenso do aumento do número de
leitos hospitalares na cidade. Estamos tentando fazer parcerias com
os hospitais locais, e o Secretário Marcus Pestana está muito
preocupado com a situação na macrorregião Centro-Oeste, de que
Divinópolis é a sede, e quer aumentar o número de leitos. A proposta
dele é a construção do hospital público. Levaremos isso em frente, e
até lá estaremos aumentando o número de leitos em parcerias com os
hospitais particulares, levando uma proposta que eles aceitem, pois
simplesmente com a tabela do SUS, como o Secretário Municipal
propôs ao Hospital São Judas, ninguém concordará.

Sr. Presidente, peço desculpas por ter excedido o tempo. Agradeço
a concessão da palavra. Boa-tarde e muito obrigado.
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlin Moura.

O Deputado Carlin Moura - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.
Deputadas, alunos presentes nas galerias - é um prazer recebê-los
aqui, na Casa do povo -, público da TV Assembléia que nos assiste,
estou retornando de uma manifestação, de um ato realizado há pouco
pelos estudantes e pelos professores da Fumec, que fez, na semana
passada, uma série de demissões de professores, absurdamente
infundadas e desrespeitosas.

Ontem, na Comissão de Educação, tivemos oportunidade de
receber esses alunos e professores e hoje estivemos em frente à
universidade, na manifestação dos professores, juntamente com seus
sindicatos e com o conjunto do movimento estudantil.

É importante registrar que a Fumec é uma instituição de ensino
superior que existe há mais de 40 anos aqui em Minas Gerais; é uma
instituição que tem um passado glorioso e que sempre primou pelo
aspecto democrático e pelo respeito a seus profissionais; é uma
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instituição cujos professores, no período da ditadura militar, foram um
baluarte na defesa das prerrogativas constitucionais da democracia e
da participação popular. Entretanto, recentemente, o que vem
ocorrendo na Fumec contraria todo esse passado. São atitudes
totalmente arbitrárias por parte da diretoria da escola. As demissões
dos professores têm gerado uma série de manifestações,
especialmente dos alunos. Trouxe aqui um documento formulado por
alunos e professores que diz o seguinte (- Lê:)

“A Universidade Fumec vive um período tenso, envolvendo
diretamente dirigentes, professores, funcionários e alunos. Uma
demissão em massa de docentes foi anunciada no início desta
semana, sem a apresentação dos devidos critérios, como deveria
acontecer no ambiente democrático de uma universidade, com a
participação dos órgãos colegiados, conforme prevê o art. 53 da Lei
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.”

Esse art. 53 prevê que a universidade, respeitando sua autonomia,
deve proceder à demissão de professores com a devida
fundamentação e o direito de defesa desses profissionais demitidos,
mas isso não foi observado pela Fumec. (- Lê:)

“Tais atitudes arbitrárias são resultado de um longo processo de
instabilidade política da instituição nos dois últimos anos, passando
inclusive por denúncias de irregularidades administrativas e
malversação de recursos financeiros por parte de ex-Diretores das
unidades que compõem a Universidade Fumec.

Contrariando o histórico de mais de 40 anos da instituição, que, por
ser uma fundação, sempre primou pela transparência e diálogo entre
todos os membros da comunidade acadêmica, os últimos
acontecimentos reforçam que aqueles que assumiram os destinos das
unidades desta universidade, em vez de corrigirem os erros das
administrações passadas, vêm tomando atitudes e medidas
arbitrárias, agindo como se dela fossem donos. É importante destacar
que, por ser uma fundação, a Fumec deve explicações à sociedade,
pois goza de privilégios e incentivos fiscais para ter como finalidade
única a educação e a cultura. Portanto o Ministério Público precisa
acompanhar de perto todos os desmandos que têm pautado as
decisões tomadas pelos gestores, geralmente anunciadas ao final de
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cada semestre, muitas vezes sem conhecimento da própria Reitoria e
Presidência da Fundação, instâncias superiores.

No curso de Comunicação Social, por exemplo, professores
historicamente comprometidos com a formação humanista dos alunos,
alguns deles atuando nessa instituição desde a fundação do curso,
foram comunicados pelo coordenador das suas demissões apenas por
telefone. Fatores como excelente avaliação institucional, pontualidade
e assiduidade às aulas, participação em projetos de pesquisa e
extensão, e até prêmios de reconhecimento nacional e internacional,
foram atropelados em todo esse processo, demonstrando uma
completa falta de critérios para as demissões.

Em solidariedade aos professores, e compreendendo a importância
desses critérios em sua formação profissional, alunos de todos os
períodos do curso de Comunicação Social, nas habilitações de
Jornalismo e Publicidade e Propaganda, estão mobilizados desde a
semana passada, 27 de novembro, em regime de greve presencial,
cobrando transparência em todas as instâncias decisórias. Estudantes
do primeiro e segundo períodos encaminharam à gestoria da
Faculdade de Ciências Humanas - FCH - um abaixo-assinado, no qual
comunicavam que, se esses professores fossem mesmo demitidos,
solicitariam transferência para outra universidade. Em resposta, a
gestoria entrou em contato com os pais de cada um desses alunos,
por telefone, comunicando tão-somente que seus históricos escolares
já estariam à disposição para as transferências. Como demonstração
clara do caráter político das demissões, professores, solidários aos
colegas demitidos, também entraram na lista.

Em função de todos os fatos relatados, professores e alunos da
Universidade Fumec convidam instituições, entidades e autoridades
públicas mineiras para discutir encaminhamentos no sentido de
pressionar a instituição a reverter as demissões anunciadas e
injustificadas. O Sindicato dos Professores - Sinpro-MG - já oficializou
a necessidade urgente de uma reunião com os gestores, a Reitoria da
Universidade e a Presidência da Fundação mantenedora da Fumec,
para esclarecimento da situação, como já pediu o protocolo assinado
por professores, entre demitidos e apoiadores que nem sequer
mereceram uma resposta por parte das autoridades dessa instituição.
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Com o apoio do Sindicato dos Jornalistas de Minas Gerais, estão
sendo acionadas também a Delegacia Regional do Trabalho e a
Procuradoria das Fundações do Ministério Público, esta última tendo
em vista que a gravidade dos atos e fatos é suficiente para se pedir a
intervenção na Fumec.”

Então a situação em que se encontra aquela universidade é
bastante grave e muito nos preocupa. São gestos de arbitrariedade
por parte da direção, da Fundação. A Comissão de Educação, ao
tomar conhecimento da situação na reunião de ontem, convoca uma
audiência pública e convida os administradores da Fumec e o
Presidente do Conselho de Curadores daquela instituição, para que
venham a esta Casa esclarecer os fatos. Da mesma forma, houve
também contato com o Ministério Público, solicitando uma audiência
com os dois Promotores de Justiça responsáveis pela Promotoria
Especializada de Fiscalização das Fundações, para que as denúncias
suscitadas sejam devidamente apuradas e investigadas. Contamos
também com o Conselho Estadual de Educação de Minas Gerais, que
foi muito diligente ao autorizar a transformação da Fumec em
universidade, porque, diga-se passagem, a competência para
autorizar o funcionamento de universidade seria do Conselho Nacional
de Educação. Mas Minas Gerais tem inovado nesse aspecto, e o
Conselho Estadual de Educação, dominado pelos donos de
universidades particulares deste Estado, tem sido muito ágil, muito
diligente para autorizar o funcionamento de instituições particulares de
ensino.

Foi muito ágil e diligente em permitir que a Fumec se transformasse
em uma universidade. Não que a Fumec não tenha mérito para tal, até
porque é uma instituição de muita competência, mas esse mesmo
Conselho, quando fica sabendo de denúncias graves como estão
ocorrendo no presente momento, cala-se, não se posiciona nem se
manifesta sobre a situação.

A Fumec, ao ser transformada em universidade, sem dúvida
nenhuma, adquire benefícios, passa a gozar da autonomia, podendo
expandir sua rede de oferta do serviço de educação, aumentar o
número de cursos, aumentar, inclusive, a autonomia para definir os
valores das suas matrículas e mensalidades, mas também tem as
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obrigações previstas na LDB. Uma das principais é a questão de que
nenhum professor pode ser demitido ao bel-prazer dos seus
dirigentes, nenhum professor pode ser considerado como uma peça
descartável. Deve ser instaurado o procedimento previsto no art. 53
da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Esse é um
princípio fundamental de um processo democrático que está previsto
na LDB para a universidade.

Então, não podemos permitir que essa situação continue como está,
especialmente no final do ano, no final do semestre, com diversos
alunos às vésperas de concluir seu curso, precisando terminar as
aulas, numa situação de completa insegurança jurídica. E a
universidade trata a situação como se fosse uma banca de vender
verdura na feira, como se fosse uma fábrica de diplomas. Ali há
profissionais muito competentes, professores com extrema
capacitação, especialmente no curso de Comunicação Social, em que
alguns dos melhores profissionais no ramo da comunicação,
professores habilitados, premiados internacionalmente e que foram
tratados como se fossem uma laranja podre. E a instituição insiste em
manter essas demissões arbitrárias, sem nem sequer receber os
alunos e os estudantes para conversar e explicar o que está
acontecendo.

É muito grave o que vem ocorrendo naquela universidade, naquela
fundação, na Fumec. Isso reflete a situação, a plena liberdade que o
setor privado de ensino tem tido aqui, em Minas Gerais, sob as vistas
grossas do Conselho Estadual de Educação. O setor privado da
educação em Minas Gerais, os tubarões do ensino, que têm
simplesmente como objetivo os lucros, esquecem suas outras
obrigações, que são uma educação de qualidade, o princípio
democrático da gestão, o princípio do funcionamento dos colegiados
de curso, com representação paritária de professores, servidores e
alunos. Nada disso vale para eles. A autonomia só vale para cobrar
mensalidade, para abrir novos cursos, para demitir sumariamente
professores. A autonomia da qualidade do ensino, a autonomia da
gestão democrática e paritária não vale para eles.

Então, não podemos compactuar com esse tipo de atuação e
fazemos um apelo público a todos os gestores da Universidade
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Fumec, ao Presidente do Conselho Curador daquela instituição. O
Senhor receberá um convite da Assembléia Legislativa de Minas
Gerais, da Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática,
e tenho a certeza e a convicção de que o senhor não cometerá um
desrespeito com o povo de Minas Gerais não comparecendo a esta
audiência pública. Tenho convicção de que o Senhor virá à
Assembléia Legislativa de Minas Gerais, trazendo todos os demais
Diretores das unidades, para explicar ao povo de Minas Gerais, aos
estudantes e professores o que está acontecendo naquela
universidade, naquela instituição de Ensino Superior. Essa é a melhor
forma de mostrar que ali se faz uma educação de qualidade e
respeitosa. Esperamos que os dirigentes da Fumec possam
comparecer à audiência.

Caso não compareçam espontaneamente à audiência pública, em
respeito aos seus alunos, aos professores e ao povo de Minas Gerais,
levantaremos a voz muito mais alto para denunciar o que está
acontecendo naquela Fundação. Se houver alguma coisa errada,
seremos os primeiros a exigir rigorosa punição a qualquer desvio no
campo ético, que fira a democracia e impeça a gestão democrática de
uma universidade autônoma de ensino superior. Muito obrigado, Sr.
Presidente.

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

O Deputado Weliton Prado - Gostaria de saudar todos e todas. O
peso no bolso do consumidor, a tarifa de energia elétrica, a conta de
luz da Cemig. Muitos trabalhadores já estão começando a receber seu
13° salário, e grande fatia dele já está comprometi da com o
pagamento da conta de luz, da tarifa de energia elétrica da Cemig.
Muitos trabalhadores - o funcionalismo da educação e da segurança
pública, que tem um dos menores salários, numa comparação com
todos os outros Estados da Federação -, ao longo do ano tiveram que
contrair empréstimos para pagar a conta de luz, para não terem a luz
cortada.

Mais uma vez vimos denunciar, e temos dados oficiais de pesquisa
realizada pela Federação do Comércio do Estado de Minas Gerais -
Fecomércio -, que apontou que o item que mais pesa no bolso do
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consumidor mineiro é justamente a energia elétrica, a conta de luz. Foi
divulgado pelos jornais “Estado de Minas”, “Hoje em Dia” e “O Tempo”
no dia 18/9/2007 que a conta de luz representa quase 22% dos gastos
totais das famílias de Minas Gerais. É mais do que o gasto com
alimentação e higiene, que, juntos, somam 19,8%. O gasto com a
conta de luz também é maior do que os gastos com água, com
telefone fixo, com telefone celular, com plano de saúde, lazer e
remédios, tudo isso somado.

Temos até uma planilha e verificamos que os lucros da Cemig
aumentam a cada dia que passa, justamente pelo valor elevado das
tarifas. Há um grande sacrifício das famílias mineiras, porque a Cemig
tem aumentado seus lucros. Numa estimativa para 2007, a empresa
deve contabilizar um lucro em torno de R$2.000.000.000,00. Como a
Cemig ainda é uma empresa controlada pelo governo de Minas,
deveria prevalecer - e não é o que prevalece - o interesse público.
Infelizmente, gasta-se muito pouco com o social. Os lucros deveriam
ser aplicados na ampliação, na distribuição e na concessão de
subsídios para as famílias de baixa renda - o que não acontece -, para
a melhoria das condições de trabalho dos empregados - os
trabalhadores da Cemig até chegaram a paralisar. Porém, isso não
acontece.

A Cemig tem uma complexa estrutura acionária que coloca a maioria
do seu capital nas mãos dos investidores estrangeiros. Cada vez
querem mais e mais lucros. Isso fez com que a Cemig aumentasse
seus dividendos - a parcela do lucro a ser distribuído a seus acionistas
-, chegando, em 2005, a entregar quase todo o lucro - mais de
R$1.000.000.000,00 - aos acionistas. Então, grande parte dos lucros
da Cemig fica para os acionistas.

Agora vem o “x” da questão, que revolta a população: mais da
metade desses dividendos não ficam sequer no Brasil, são
distribuídos a acionistas estrangeiros. O dinheiro das famílias mineiras
tem enriquecido as reservas de fundos de empresas de outros países.
É um grande absurdo.

Este ano já houve um reajuste, que é anual, de 6,5%, e a Cemig não
ficou satisfeita e entrou com um recurso na Aneel, porque, a princípio,
ela queria mais de 23%.
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Estamos mobilizados. Para quê? A revisão tarifária ocorre de cinco
em cinco anos. Na última, a Aneel autorizou um aumento no valor da
conta de energia elétrica da Cemig em mais de 30%. Não há como
comparar isso com a inflação. A próxima revisão ocorrerá justamente
em abril do ano que vem. O que estamos fazendo? Mobilizando toda a
população, fazendo abaixo-assinado, colhendo assinaturas em todas
as regiões do Estado. Já apresentei à Mesa a criação da frente
parlamentar pela redução da tarifa de energia elétrica da Cemig, a fim
de darmos todas as condições para a data da revisão tarifária e
garantirmos uma redução significativa. A Cemig não quer a redução,
mas sim o aumento do valor da conta de energia no ano que vem. Por
isso está atrasando a ligação do programa Luz para Todos, que já
deveria ser feito, para jogar esses custos na planilha do próximo ano,
a fim de tentar garantir o aumento no valor da tarifa de energia
elétrica. Há ainda outras artimanhas. Estamos brigando para derrubar
esse recurso que ela impetrou na Aneel. Se não conseguirmos mudar
isso, poderá haver aumento na conta de luz. Não podemos aceitar
isso.

Tenho dados oficiais aqui - aliás, estão no “site” da Aneel - em
relação às revisões tarifárias em alguns Estados e de várias
empresas. Na Eletropaulo, em São Paulo e no Mato Grosso do Sul,
em que foi feita a revisão, sabem quanto diminuiu o valor da conta da
energia? Em mais de 20%, ou seja, 20,65%. Foi feita a revisão
também na Bandeirante, empresa de São Paulo, que diminuiu a conta
de luz em 13%. Na Celpa, no Pará, a revisão diminuiu-a em 13,6%;
em outras companhias de São Paulo, como a Piratininga, 13,6%, e a
Eletropaulo Metropolitana, 12,66%; na Companhia do Espírito Santo,
mais de 12%; na Companhia do Rio de Janeiro, mais de 11%; e no
Ceará, 9%; na Bragantina, de São Paulo, 6%. E por aí vai: Light e
Ampla, de São Paulo. Portanto São Paulo, Paraná e Paraíba
diminuíram sua conta.

Todavia, em Minas Gerais, há esse absurdo. A Cemig, que tem uma
das energias mais caras do Brasil e do mundo, se compararmos com
a tarifa residencial, com o ICMS - aliás, a cobrança por dentro pode
chegar até a 47% -, cujos lucros são dos maiores e dos mais
fabulosos, em vez de diminuir, de forma significativa, quer aumentar o
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valor da conta de luz. Não podemos permitir isso. Por isso conclamo
toda a população de Minas Gerais. Precisamos pressionar, revoltar-
nos e nos mobilizar. Faremos pressão e manifestações, inclusive
acamparemos à porta da Aneel para acompanhar todos os seus
Diretores.

Quanto ao processo de revisão, haverá uma audiência pública -
aliás, audiência pública é pública. O povo tem o direito de participar.
De uma forma geral, queremos que um maior número de pessoas e
de entidades, a população e os estudantes participem, mobilizem-se,
compareçam na data da audiência pública e enviem proposta de
redução. Qualquer cidadão de Minas Gerais tem direito de enviar “e-
mail”, cartas. A legislação permite isso. Essa proposta tem de ser
avaliada. Faremos panfletos divulgando o endereço eletrônico da
Aneel, para que as pessoas enviem cartas. Pressionaremos de todas
as formas possíveis. Já fomos ao Mineirão para panfletar, por meio
das placas “A energia mais cara do Brasil”, e estamos colhendo
assinaturas. Na medida do possível, utilizamos o espaço das rádios,
das TVs e da imprensa e o boca-a-boca nas praças, nas escolas, nas
universidades e nas ruas. Isso é fundamental. Só com a nossa
mobilização, conscientização e união criaremos condições
necessárias para garantir uma redução de forma significativa. Se
ficarmos de braços cruzados, podem ter certeza de que o valor da
tarifa de energia elétrica aumentará da maneira como a Cemig deseja.
Por isso essa companhia está com várias artimanhas e artifícios,
contratando consultorias e pagando muito dinheiro, aliás, sem
licitação. Do ponto de vista técnico, altera números para lá e para cá,
na distribuição, que tem muitos problemas. Aliás, a qualidade da
energia não é lá essas coisas, apesar da divulgação ostensiva por
parte da Cemig. Então, é toda essa mobilização que permitirá uma
redução significativa do valor da tarifa de energia elétrica. Se isso não
for feito, tenham certeza de que há risco de a tarifa de energia elétrica
da Cemig aumentar.

Somos, infelizmente, obrigados a ouvir algumas besteiras que nos
revoltam. Aliás, elas vêm da própria Cemig, que culpa a população de
Minas Gerais. Sabia, Deputado, que a Cemig culpou as residências
pelo valor da energia? Sabe qual foi a justificativa para o valor
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absurdo da conta de luz que o povo não está agüentando mais pagar?
Foi a de que a população está consumindo muito pouco. Então, a
tarifa de energia elétrica daquela instituição é muito cara pelo fato de a
população consumir pouco. Então deveria consumir mais? Isso é uma
injustiça, uma maldade sem tamanho.

Há um grande número de famílias que não têm condições de pagar
a conta de luz. Todo ano têm, às vezes, o desprazer de ter a luz
cortada. Aliás, a Cemig quer mandar o nome de quem atrasa a conta
de luz, que já está sendo penalizado pelos altos valores, para o SPC.
Temos um projeto para impedir essa barbaridade. Ora, a população já
está sendo penalizada. Se não paga é porque não tem condições,
pois o valor é muito alto. Querem, agora, colocar o nome dessa
pessoa no SPC.

Temos, então, de fazer, de todas as formas legais possíveis,
mobilização popular, pressão a fim de sensibilizarmos os Diretores da
Aneel para garantirmos, em abril do ano que vem, uma diminuição no
valor da tarifa de energia elétrica.

Como eu disse, não se justifica uma companhia de energia elétrica
que fechará o ano com um faturamento de quase R$2.000.000.000,00
querer sacrificar mais a população. Ela está comprando companhias
de energia elétrica pelo País afora. Querem comprar, inclusive no
Mercosul, nos países América Latina, por exemplo, a Eletropaulo
Metropolitana, que tem questionamentos judiciais em São Paulo, a
Light no Rio de Janeiro. Querem comprar, mas o lucro vai para o
capital internacional. Quem paga a conta é o cidadão, o trabalhador e
o consumidor de Minas Gerais.

As pequenas empresas e as microempresas estão pagando um
valor absurdo pela energia elétrica. Há indignação também nesse
aspecto, pois as grandes empresas, as grandes mesmo, que
consomem valores muito altos e que têm lucros também grandes,
pagam seis vezes menos o valor da tarifa de energia. Vejamos um
exemplo. Uma grande indústria teria de pagar R$6.000.000,00, por
exemplo, do valor da tarifa de energia elétrica. Ela vai lá, negocia com
a Cemig, paga, às vezes, R$1.000.000,00. Então, esses
R$5.000.000,00 quem paga é o trabalhador, o consumidor, os
pequenos empresários e os microempresários. Faz-se um rateio e, na
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planilha de custo, esse valor que dão de desconto para as grandes
empresas é jogado para os consumidores, para as pequenas
empresas e as microempresas.

Então, essa redução é muito justa. A população não agüenta mais e
está revoltadíssima. Só nos últimos dez anos, os aumentos da conta
de energia elétrica chegaram a quase 500%. Só neste governo houve
um aumento de mais de 100%. Uma tarifa de energia em 2003 que
era de R$50,00 hoje é de mais de R$100,00. Praticamente dobrou.

Assim, a questão é séria. Dessa forma, quero dizer que temos de
nos mobilizar. Não podemos, de maneira nenhuma, ficar de braços
cruzados. São vários fatores que concorrem para garantirmos uma
redução significativa, gerando economia para vários setores da
sociedade, principalmente beneficiando os consumidores.

Essa pressão junto à Aneel é muito importante. Pessoalmente,
estarei na porta da Aneel nos dias que antecederem o processo de
revisão tarifária. Disponho-me a ficar acampado 24 horas na porta
daquela Agência. Levarei o maior número de pessoas possível,
justamente para que a grande população tenha conhecimento de seus
direitos e possamos, juntos, pressionar. O povo não agüenta mais
pagar o valor da tarifa de energia elétrica do jeito que está, pois é o
item que mais pesa no orçamento doméstico.

Mais uma vez, solicito a participação dos Deputados na frente
parlamentar, para cuja formação já protocolamos requerimento, que
está aberto a novas adesões. A participação de todos é muito
importante para fortalecer nossa luta.

As pessoas que quiserem ajudar nessa campanha podem entrar em
contato em nosso gabinete, cujo telefone é (31)2108-5464. As
pessoas poderão fazer um abaixo-assinado em suas cidades. Os
Vereadores e as lideranças dos movimentos sociais e das entidades
também poderão colaborar conosco. É muito importante a
participação de todos vocês nesse movimento. Sabemos que a
empresa é poderosíssima, mas não temos medo. Faremos muita
pressão e mobilização. Com união, garra e raça, lutaremos pela
diminuição do valor da tarifa de energia elétrica em Minas Gerais.
Obrigado.

* - Sem revisão do orador.
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   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado João Leite.
O Deputado João Leite - Sr. Presidente, Srs. Deputados, dois

assuntos trazem-me à tribuna desta Assembléia Legislativa, ambos
muito delicados. Tenho evitado até tratar do primeiro assunto, relativo
à menina presa pelo governo do Pará. Refiro-me a uma menina de 15
anos que já faz parte do noticiário do Brasil e do mundo. Ela ficou
presa por 26 dias numa cela com diversos criminosos.

De tudo que já ouvimos, talvez o mais impressionante seja o
relatório da Corregedoria de Polícia, da Governadora Ana Júlia
Carepa, do PT do Pará. A Corregedora culpa a menina de 15 anos,
dizendo que esta se insinuou para os presos. Não sei mais o que
pensar desse caso. Tenho evitado ler sobre o assunto, porque é algo
que nos choca, pela barbaridade, por aquilo que nunca pensamos
pudesse acontecer em nosso país. Imaginávamos que não
aconteceria mais nada.

Há ainda algo que chama muito a atenção nesse caso do Pará: a
Governadora é mulher; a Juíza que determinou a prisão da menina de
15 anos é mulher; a Delegada que a prendeu em uma cela, por 26
dias, com aqueles homens, é mulher. E, para fechar a tampa do
caixão, a Corregedora também é uma mulher, a qual fez um relatório
dizendo que a culpa é da menina, a culpa é da menina de 15 anos.

Hoje, na Comissão de Direitos Humanos, fiz um requerimento
solicitando que tanto a Procuradoria do Ministério Público do Pará
quanto a Defensoria desse Estado nos expliquem sobre a situação. A
representante do governo, a Sra. Governadora Ana Júlia Carepa,
disse que nunca mais vai acontecer isso. Nunca mais vai acontecer
isso? Como recuperar uma situação dessa? Como resgatar essa
menina? O governo do Pará tem de ser punido, e punido em todos os
sentidos. Se não o for neste país, no Brasil, terá de ser
internacionalmente, na Corte Interamericana. Todos nós, brasileiros,
estamos indignados e temos de acompanhar o transcorrer dos fatos e
cobrar a punição do governo do Pará. É inaceitável, não tem como
explicar esse caso. A Juíza não tem como explicar, a Delegada não
tem como explicar, a Governadora não explica, nem a Corregedora.

Temos de chamar o Corregedor para a Corregedora, porque ela
tomou bomba. É inaceitável o seu relatório. Como brasileiros, não
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podemos aceitar essa situação. Isso envergonha o nosso país. É uma
vergonha para o Brasil. É uma vergonha para as crianças brasileiras,
para as adolescentes. É preciso haver punição, Deputado Vanderlei
Miranda, a quem concedo um aparte.

O Deputado Vanderlei Miranda (em aparte) - Muito obrigado,
companheiro Deputado João Leite. O que V. Exa. traz, mais uma vez,
à tribuna desta Casa, é muito sério. Quando pensamos que já se
resolveu tudo e a justiça está sendo feita em favor da família, vemos
que o máximo que aconteceu, até agora, foi colocar a família no
isolamento. A família está naquele Programa de Proteção a Vítimas e
Testemunhas - Provita. As vítimas até agora só aumentaram, ou seja,
são os membros da família da garota.

Enquanto V. Exa. fazia o seu pronunciamento, eu conversava ali
fora com o jornalista e amigo Válter. Entrei no “site” do UOL, onde
está a declaração na íntegra dessa Corregedora. Fico imaginando.
Corregedora do quê, Deputado João Leite? Ela está corrigindo o quê?
Ela está apenas endossando, avalizando os erros e as estupidezes
que foram cometidos pelas autoridades que a precederam.

Agora, dizer que a moça que estava dentro da cela provocava os
presos! Meu Deus do céu! Dizer que a moça é a culpada!
Conversando com um Prefeito que nos visita nesta tarde, dizia que, no
Pará, com todo o respeito, creio que tudo acontece ao contrário.
Acredito que quem se afoga lá não desce o rio, sobe. Lá é o rabo que
abana o cachorro que anda na rua. Porque agora dizem que essa
moça é a culpada, tirando a responsabilidade de todos os outros. Já
não basta a vergonha a que fomos submetidos quando o País foi
exposto nos principais meios de comunicação do mundo - internet,
televisão e jornais impressos. Agora vem a Corregedora e passa esse
atestado de incompetência, de irresponsabilidade e de desumanidade.

Não dá para ficarmos calados diante de uma situação como essa,
Deputado João Leite.

O Deputado João Leite - Muito obrigado, Deputado Vanderlei
Miranda. O Bispo Gilberto lembra aqui: “Será que ela provocou a
prisão dela também?”. Como V. Exa. disse, o relatório da Corregedora
é impressionante. Antes o Delegado-Geral, Chefe de Polícia da
Governadora Ana Júlia, disse que ela é débil mental. A explicação do
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governo do Pará é que a menina é uma débil mental.
Ora, durante toda a entrevista, a Corregedora do governo do Pará

defendeu os policiais, dizendo que cabia ao sistema penal ter
transferido a garota e que a jovem nunca relatou aos Agentes
Prisionais os abusos sexuais que ela sofreu. A culpa seria da menina.
V. Exa. lembrou bem que o Programa de Proteção a Vítimas e
Testemunhas é quase uma penalização para a pessoa, porque ela
muda de endereço, de Estado e de identidade. É para alguém que
está no limite mesmo.

Até agora, essa menina de 15 anos de idade pagou toda essa conta.
E vemos essa irresponsabilidade. A Ministra das Mulheres está
calada. Não há uma palavra. O governo federal está calado. O
Presidente não se manifesta em relação a essa questão. É preciso
haver uma punição. Não é possível que o nosso país aceite que uma
menina tenha ficado 26 dias em uma cela com criminosos sendo
estuprada todo os dias e que nada seja feito neste país. Essa situação
é inaceitável. O País está calado diante de tantas coisas, aceitando.

Outro assunto me traz a esta tribuna: a ida de uma delegação de
Deputados a Sobradinho no domingo. Aprovamos um requerimento na
Comissão de Direitos Humanos da Assembléia para nos deslocarmos
a Sobradinho, onde o Bispo D. Luiz Flávio Cappio faz jejum, greve de
fome em defesa do Rio São Francisco há muitos dias. Tenho feito
vários jejuns na minha vida de religioso, por vários motivos. Isso é
normal. Quando uma coisa é muito importante para nós, deixamos de
nos alimentar, buscando de Deus uma resposta para aquela questão
grave. Para um religioso, esse é um sinal claro de algo muito
importante. Ao jejuar, o Bispo mostra a Deus que o rio é tão
importante para ele que decidiu não se alimentar, buscando
intervenção divina.

Se eu puder - e poderei -, juntamente com os Deputados Domingos
Sávio, Fábio Avelar, Durval Ângelo e Gil Pereira, Presidente da Cipe
São Francisco, irei no domingo encontrar o Bispo D. Cappio. Na
ocasião, direi a ele: “Somente Deus, D. Luiz, porque o Presidente já
disse que a sua greve de fome é absurda”. Ele não respeita nem a
iniciativa de um religioso, a oração ou o jejum. A propósito, o ex-
Deputado da Assembléia Legislativa de Minas Gerais Antônio Faria
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Lopes escreveu uma crônica no jornal “O Tempo” sobre os dois
Luízes. Ele conta justamente a história do Luiz frei de família
abastada, que deixou São Paulo, abandonou tudo para ser
franciscano, para viver na pobreza junto ao Rio São Francisco, e do
outro Luiz, que deixou o Nordeste e hoje é rico, vive em São Paulo e
Brasília. Vale a pena ler esse artigo. O Luiz que deixou o Nordeste e
foi viver em Brasília e em São Paulo diz que não haverá negociação e
repete que desta vez não negociará com o Bispo.

De acordo com matéria do jornal “Correio da Bahia”, a postura forte
de Lula sobre o caso, segundo assessores, se deve à situação do
próprio Bispo da Barra dentro da Igreja. Sua Excelência entra até nas
questões da Igreja, procura ver se o Bispo está apoiado na sua Igreja
para, com mão forte, com “mano militare”, não discutir mais, não
negociar. E ainda reclamou do personalismo, do radicalismo do Bispo
que não estava aberto à negociação. O Presidente Lula chegou a
lembrar que esteve na região da Barra, na Bahia, mas que D. Cappio
não o procurou para conversar. Isso é que é participação popular, não
é? O Presidente quer ser procurado pelo frei para conversar. Mas este
não é um governo popular em que as pessoas são ouvidas,
procuradas? Isso é blablablá, porque, efetivamente, o Presidente da
República quer ser procurado. E nós estamos aqui vivendo essa
situação.

A Igreja se manifesta: “Gostaríamos que nosso povo participasse
não só desse projeto, mas também de outros. Tem tanta coisa que
acontece, e o povo não tem oportunidade de dizer o que pensa.”

Ao governo Lula não interessa o que o povo pensa, já que a
transposição virá goela abaixo. Religiosas do povoado em Santana do
Sobrado, em Casa Nova, decidiram aderir à greve de fome de D. Luiz
Flávio Cappio.

As irmãs Helena Margarida Freitas e Ermeltia Ejoinck iniciaram
ontem um jejum para apoiar D. Cappio, num gesto de solidariedade,
solidariedade essa que o Bispo também receberá de Minas Gerais.

Somos contra a transposição do Rio São Francisco e a favor da sua
revitalização. Está aqui o Deputado Paulo Cesar, da beira do Rio
Pará, que é o segundo afluente mais importante da margem direita do
São Francisco, que conhece bem a situação de poluição do nosso Rio
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Pará, que também precisa ser despoluído e recuperado.
A bacia hidrográfica do São Francisco clama por uma revitalização.

Portanto, não à transposição e sim à revitalização. A Assembléia
Legislativa de Minas Gerais manifestará o seu apoio a D. Flávio
Cappio. Estaremos lá no domingo, dando um abraço nele, apoiando-o
e agradecendo, em nome de Minas Gerais, esse seu gesto tão forte
em favor do Rio São Francisco e em favor de Minas Gerais. 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 foi recebido e aprovado, nos

termos da Decisão Normativa da Presidência nº 9, o Requerimento nº
1.668/2007, da Comissão de Política Agropecuária. Publique-se para
os fins do art. 104 do Regimento Interno.

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

comunicações apresentadas nesta reunião pelas Comissões de
Educação - aprovação, na 34ª Reunião Ordinária, em 5/12/2007, dos
Projetos de Lei nºs 1.352/2007, do Deputado Neider Moreira,
1.668/2007, do Deputado Elmiro Nascimento, 1.694/2007, do
Deputado Alencar da Silveira Jr., e 1.717/2007, da Deputada Elisa
Costa, e dos Requerimentos nºs 1.435/2007, do Deputado Doutor
Viana, 1.444/2007, da Comissão de Direitos Humanos, 1.495/2007, do
Deputado Weliton Prado, 1.498/2007, do Deputado Doutor Viana, e
1.540/2007, do Deputado Carlin Moura; de Transporte - aprovação, na
8ª Reunião Extraordinária, em 5/12/2007, do Projeto de Lei nº
1.771/2007, do Deputado Djalma Diniz; de Turismo - aprovação, na
27ª Reunião Ordinária, em 5/12/2007, do Projeto de Lei nº 1.843/2007,
do Deputado Dalmo Ribeiro Silva; de Assuntos Municipais -
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aprovação, na 30ª Reunião Ordinária, em 5/12/2007, do Requerimento
nº 1.566/2007, do Deputado Hely Tarqüínio; do Trabalho - aprovação,
na 29ª Reunião Ordinária, em 5/12/2007, dos Projetos de Lei nºs
1.553/2007, do Deputado Paulo Guedes, 1.693 e 1.702/2007, do
Deputado Wander Borges, 1.684/2007, do Deputado André Quintão,
1.695/2007, do Deputado Antônio Carlos Arantes, 1.696/2007, do
Deputado Antônio Júlio, 1.710/2007, do Deputado Delvito Alves, 1.714
e 1.715/2007, do Deputado Luiz Humberto Carneiro, 1.721/2007, do
Deputado Alberto Pinto Coelho, e 1.729/2007, do Deputado Doutor
Viana, e dos Requerimentos nºs 1.578, 1.579 e 1.581/2007, da
Comissão de Direitos Humanos; e de Defesa do Consumidor -
rejeição, na 28ª Reunião Ordinária, em 6/12/2007, do Requerimento nº
1.473/2007, da Comissão de Direitos Humanos (Ciente. Publique-se.);
e pelo Deputado Luiz Humberto Carneiro, informando que o BSD abre
mão de uma vaga de membro efetivo e de uma de suplente na
Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda
à Constituição nº 37/2007, em favor do PDT (Ciente. Designo. Às
Comissões.).

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

Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda
à Constituição nº 37/2007, do Deputado Durval Ângelo e outros, que
extingue o Tribunal de Justiça Militar e dá outras providências. Pelo
BSD: efetivo - Deputado Domingos Sávio; suplente - Deputado Dalmo
Ribeiro Silva; pelo PMDB: efetivo - Deputado Adalclever Lopes;
suplente - Deputado Gilberto Abramo; pelo PT: efetivo - Deputado
Durval Ângelo; suplente - Deputada Elisa Costa; pelo DEM: efetivo -
Deputado Leonardo Moreira; suplente - Deputado Delvito Alves; pelo
PDT: efetivo - Deputado Carlos Pimenta; suplente - Deputado Paulo
César. 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 Deiró Marra solicitando a retirada de tramitação do Projeto
de Lei nº 1.768/2007, e Doutor Viana solicitando a retirada de
tramitação do Projeto de Lei nº 1.004/2007 (Arquivem-se os projetos.);
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e, nos termos do inciso VII do art. 232, c/c o art. 140, do Regimento
Interno, requerimento do Deputado Getúlio Neiva solicitando que o
Projeto de Lei nº 637/2007 seja encaminhado à comissão seguinte a
que foi distribuído, uma vez que a Comissão de Administração Pública
perdeu o prazo para emitir seu parecer.

Discussão e Votação de Pareceres
O Sr. Presidente - Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº

1.807/2007, do Governador do Estado, que antecipa o prazo de
duração do Fundo Máquinas para o Desenvolvimento - Fundomaq -, e
dá outras providências. Em discussão, o parecer. Não há oradores
inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. À sanção.

2ª Fase
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada a esta fase, a

Presidência passa à 2ª Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a
votação da matéria constante na pauta.

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

reunião os Projetos de Lei nºs 524, 612, 973, 1.099, 1.227, 1.233,
1.404, 1.599, 1.600, 1.601, 1.602 e 1.603/2007, apreciados na reunião
extraordinária realizada ontem, à noite. Fez retirar, também, o Projeto
de Lei nº 1.807/2007, apreciado na reunião extraordinária realizada
hoje, pela manhã, e o Projeto de Lei nº 1.584/2007, que na referida
reunião recebeu emendas e foi devolvido à Comissão de Fiscalização
Financeira, para parecer.

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

Abramo solicitando a inversão da pauta desta reunião, de modo que o
Projeto de Lei nº 1.093/2007 seja apreciado em primeiro lugar e que o
Projeto de Lei nº 1.738/2007 seja apreciado em último lugar. Em
votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Vem
à Mesa requerimento do Deputado Getúlio Neiva solicitando a
inversão da pauta desta reunião, de modo que o Projeto de Resolução
nº 1.887/2007 seja apreciado em segundo lugar. Em votação, o
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requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.093/2007, do
Deputado Adalclever Lopes, que altera o art. 1º da Lei nº 15.979, de
13/1/2006. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do
projeto. Esgotado o prazo constitucional, sem emissão de parecer, a
Presidência, nos termos do § 2º do art. 145 do Regimento Interno,
designa relator da matéria o Deputado Gilberto Abramo. Com a
palavra, o Deputado Gilberto Abramo, para emitir seu parecer.

O Deputado Gilberto Abramo - Sr. Presidente, meu parecer é o
seguinte:
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.093/2007

Relatório
De autoria do Deputado Adalclever Lopes, o projeto de lei em

epígrafe altera o art. 1º da Lei nº 15.979, de 13/1/2006, que cria a
Estação Ecológica do Cercadinho.

A proposição foi distribuída para a Comissão de Constituição e
Justiça, que concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e
legalidade da matéria em sua forma original; e para a Comissão de
Meio Ambiente e Recursos Naturais, que perdeu prazo para emitir seu
parecer.

Incluído o projeto na ordem do dia para apreciação, nos termos do
art. 145 do Regimento Interno, o Presidente da Assembléia designou
este Deputado como relator para, em 24 horas, emitir parecer sobre o
assunto.

Fundamentação
A proposição em exame dá nova redação ao art. 1º da Lei nº 15.979,

de 2007, que cria a Estação Ecológica do Cercadinho e dá outras
providências, alterando os limites e as confrontações da referida
unidade de conservação, com o aumento de aproximadamente 86ha,
o que representa um acréscimo de 38% em relação à área original.

A Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais perdeu o prazo
para a emissão de parecer e também não analisou a emenda à
proposição, apresentada pelo mesmo autor. A emenda visava alterar
a redação do art. 1º do projeto, determinando que a área total da
unidade de conservação fosse de 284,01ha, e não de 310,31ha,
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conforme inicialmente proposto. O autor justificou que a redução da
área é necessária para atender solicitações colhidas em audiência
pública, realizada pela Comissão de Meio Ambiente e Recursos
Naturais, em 12/9/2007, de que fosse excluído o Parque Municipal
Ageo Pio Sobrinho da área proposta, que permanece como unidade
de conservação ambiental de acesso público. Dessa forma, se
aprovado o projeto com a emenda proposta, o aumento da área da
Estação Ecológica do Cercadinho será de 26,28% em relação à área
determinada pela Lei nº 15.979, de 2006, e não de 38%, conforme
previsto no projeto em análise.

O aumento da área de uma unidade de conservação, assim como a
criação de novas unidades, é medida que merece a chancela deste
Parlamento. O Estado é carente de áreas públicas protegidas, e, das
existentes, poucas estão com sua situação fundiária regularizada,
principalmente em virtude de o poder público não ter indenizado os
proprietários das terras desapropriadas. Belo Horizonte, que à época
de sua criação contava com nove mananciais de água potável para
abastecimento público dentro de seus limites, hoje só conta com o
Córrego Cercadinho, tendo os demais sido completamente
degradados pela ação do homem.

Para subsidiar seu parecer, a Comissão de Meio Ambiente e
Recursos Naturais, por meio do Presidente da Assembléia,
encaminhou ofício, em julho de 2007, ao Instituto Estadual de
Florestas - IEF - e à Copasa-MG para que respondessem às
seguintes questões sobre o projeto em análise.

Ao IEF, a Comissão indagou se havia algum estudo técnico
indicando a necessidade de aumento da área da Estação Ecológica
do Cercadinho, nos termos do memorial descritivo constante no Anexo
do mencionado projeto, e pediu que encaminhasse, em caso de
resposta afirmativa, cópia do citado estudo. Requereu, ainda, que a
autarquia esclarecesse se o projeto preservava a delimitação original
da unidade de conservação, no caso de o acréscimo proposto não ser
aprovado.

Em resposta, o IEF informou que a área objeto da anexação
encontra-se fora da Bacia Hidrográfica do Córrego do Cercadinho,
mas que é de interesse do Instituto a ampliação pretendida, pois
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fortalecerá a referida Estação. Contudo, o órgão não informou se o
projeto de lei preservava a área original da unidade de conservação,
no caso de ser rejeitado o acréscimo proposto.

À Copasa-MG, a Comissão solicitou que se manifestasse sobre a
medida contida no projeto e encaminhasse cópia completa dos
estudos realizados para fins de levantamento da cadeia dominial da
área que integra a Estação Ecológica do Cercadinho. Não recebemos,
até o momento, resposta à diligência.

Conforme se vê nas notas taquigráficas da audiência pública
realizada pela Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais,
anteriormente mencionada, o assunto foi bastante discutido. Na
audiência estiveram presentes representantes do IEF e da Copasa-
MG, responsáveis pela administração da Estação Ecológica, e os
Presidentes da Associação do Bairro Alto Santa Lúcia, da União das
Associações dos Bairros da Zona Sul, da Associação dos Amigos do
Belvedere e da Associação dos Moradores do Bairro Belvedere.

A Diretora de Áreas Protegidas do IEF, Sra. Aline Tristão Bernardes,
mostrou-se preocupada com a ampliação da Estação Ecológica do
Cercadinho sem os devidos estudos técnicos de viabilidade ecológica
e fundiária. Além de necessários para a melhor compreensão do
problema, esses estudos são exigidos pela Lei Federal nº 9.985, de
2000, que cria o Sistema Nacional de Unidades de Conservação.

Por sua vez, o Sr. Délio Antônio Fonseca, Superintendente de
Produção de Água da Região Metropolitana de Belo Horizonte, da
Copasa-MG, posicionou-se da seguinte forma: “A Copasa não
manifesta interesse pela área cuja incorporação está sendo proposta,
porque não exerce nenhuma atividade ali. Além disso, essa área não
interfere, em qualquer momento, nos negócios da empresa. Em
primeira mão, a Copasa não vê, com a incorporação dos 86ha, ou
seja, 38% da Estação Ecológica do Cercadinho, qualquer acréscimo
aos seus negócios”. Destacou, ainda, que o ponto da unidade de
conservação situado acima da BR-356 ou 040 é o que é indispensável
para a recarga dos postos de água que abastecem a região.

Os representantes das Associações, apesar de concordarem que a
ampliação de áreas protegidas é uma medida em geral desejável para
a preservação do meio ambiente, foram unânimes ao se posicionarem
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contrariamente à ampliação proposta. Entendem que, primeiro, deve
ser feita a implantação efetiva da Estação Ecológica como está, para,
após os estudos técnicos necessários, criar-se uma nova unidade de
conservação com a área que se quer anexar.

O autor do projeto, a despeito do exposto pelos técnicos, ressaltou
na audiência pública a importância de se aprovar a ampliação da área
da Estação Ecológica do Cercadinho para a preservação desse
manancial, com os ajustes que se fizessem necessários. Por esse
motivo, entendemos que o projeto deve prosseguir nesta Casa, com a
emenda apresentada, na Comissão de Meio Ambiente e Recursos
Naturais, pelo autor do projeto.

Conclusão
Pelo exposto, somos favoráveis à aprovação do Projeto de Lei nº

1.093/2007 no 1º turno, com a Emenda nº 1, a seguir redigida.
EMENDA Nº 1

Dê-se ao “caput” do art. 1º da Lei nº 15.979, de 13/1/2006, a que se
refere o projeto, a seguinte redação:

“Art. 1º - Fica criada a Estação Ecológica do Cercadinho, situada no
Município de Belo Horizonte, com área total de 284,01ha (duzentos e
oitenta e quatro vírgula zero um hectares), cujos limites e
confrontação constam do memorial descritivo no Anexo desta lei.”.

Anexo
Memorial Descritivo

Proprietário: Instituto Estadual de Florestas - IEF.
Denominação: Estação Ecológica do Cercadinho.
Área: 284,01ha.
Perímetro: 9.695,93m.
Municípios: Belo Horizonte e Nova Lima.
Descrição:
Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice 1, de coordenadas N

7789485,75m e E 609036,79m, deste segue até o vértice 161, de
coordenadas N 7789485,75m e E 609036,79m, conforme descrito a
seguir:

* -  A tabela referente ao mencionado no parágrafo acima foi
publicada no “Diário do Legislativo” de 8.12.2007.

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado João
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Leite, solicitando o adiamento da discussão do projeto. Em votação, o
requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Resolução nº 1.887/2007, da
Mesa da Assembléia, que dispõe sobre as especialidades e as
atribuições dos cargos de provimento efetivo da Secretaria da
Assembléia Legislativa e dá outras providências. A Mesa da
Assembléia opina pela aprovação do projeto com as Emendas nºs 1 a
7, que apresenta. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.
Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto, salvo emendas. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, as Emendas nºs 1 a 7.
As Deputadas e os Deputados que as aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Está, portanto, aprovado, em 1º
turno, o Projeto de Resolução nº 1.887/2007 com as Emendas nºs 1 a
7. À Mesa da Assembléia.

Questão de Ordem
O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, peço o encerramento,

de plano, da reunião, pois não há quórum para a continuação dos
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 especial de logo
mais, às 20 horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a
reunião.

ATA DA 51ª REUNIÃO ESPECIAL DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 21/11/2007

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

1º Painel: Composição da Mesa - Palavras do Sr. Presidente -
Palavras do Deputado Antônio Passos - Palavras da Sra. Cleide
Izabel Pedrosa de Melo - Palavras do Sr. Antônio Thomaz Matta
Machado - Palavras do Sr. Toinho Pescador - Palavras do Deputado
Almir Paraca - Palavras do Deputado Paulo Guedes - Palavras do
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Deputado Fábio Avelar - Palavras do Sr. Tilden Santiago - 2º Painel:
Composição da Mesa - Registro de presença - Palavras do Sr. Luiz
Carlos da Silveira Fontes - Palavras do Sr. Jesuíto José Gonçalves -
Encerramento.

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

Carvalho - Tiago Ulisses - Alencar da Silveira Jr. - Almir Paraca -
Antônio Carlos Arantes - Domingos Sávio - Elisa Costa - Fábio Avelar
- Gil Pereira - Gláucia Brandão - Hely Tarqüínio - Lafayette de
Andrada - Paulo Guedes - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa -
Wander Borges - Weliton Prado.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Alberto Pinto Coelho) - Às 20 horas,

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 Fábio Avelar, 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
debates “O Rio São Francisco e o desenvolvimento sustentável do
Semi-Árido”, com os seguintes objetivos: apresentar a situação do
Semi-Árido brasileiro; apresentar e discutir ações e alternativas para o
desenvolvimento sustentável do Semi-Árido; e apresentar e discutir
ações de revitalização da bacia do Rio São Francisco.

1º Painel
Composição da Mesa

O Sr. Presidente - A Presidência convida a tomar assento à Mesa os
Exmos. Srs. João Mendes da Rocha Neto, Secretário Executivo do
Plano de Desenvolvimento do Semi-Árido, representando o Ministro
de Estado da Integração Nacional, Geddel Quadros Vieira Lima;
Deputado Antônio Passos, da Assembléia Legislativa do Estado de
Sergipe e Presidente da Cipe São Francisco no biênio 2005/2006;
Deputado Gil Pereira, Vice-Líder do Governo nesta Casa,
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Coordenador da Cipe São Francisco em Minas Gerais e autor do
requerimento que deu origem a este evento; a Exma. Sra. Cleide
Izabel Pedrosa de Melo, Diretora-Geral do Instituto Mineiro de Gestão
das Águas - Igam -; e os Exmos. Srs. Antônio Thomaz Matta
Machado, Presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São
Francisco; Toinho Pescador, Representante do Comitê da Bacia
Hidrográfica do Rio São Francisco; Deputado Fábio Avelar, Vice-
Presidente da Comissão de Meio Ambiente desta Casa e autor do
requerimento que deu origem a este evento; Deputado Almir Paraca,
membro da Comissão de Meio Ambiente desta Casa e autor do
requerimento que deu origem a este evento; Deputado Paulo Guedes,
membro da Comissão de Transporte desta Casa e autor do
requerimento que deu origem a este evento; Tilden Santiago,
Assessor de Meio Ambiente da Cemig para o Rio São Francisco;
Deputado Wander Borges, membro da Cipe São Francisco; e Pomotor
de Justiça Alex Fernandes Santiago, Coordenador das Promotorias de
Justiça de Defesa do Rio São Francisco.

Palavras do Sr. Presidente
As questões ligadas ao Rio São Francisco sempre mereceram

atenção e estiveram na pauta dos debates e das ações desenvolvidas
pela Assembléia Legislativa de Minas. Essa atenção, quase
espontânea e natural, deve-se à grande importância histórica,
econômica e cultural que o rio tem para o Estado. Atravessando
grande parte de seu território, o São Francisco tem impacto direto em
nada menos que 242 Municípios mineiros situados em sua bacia
hidrográfica.

Podemos imaginar o quanto ele significa para gerações e gerações
de moradores que viveram ou ainda vivem sob a influência das
atividades, dos costumes e das lembranças que dele emanam. Mas
sabemos que essa importância extrapola a área dos referidos
Municípios e se estende a todo o Estado. O São Francisco é um
símbolo e um patrimônio de Minas, assim como é um símbolo e
patrimônio do Brasil. Não foi por acaso que, banhando também os
Estados da Bahia, Pernambuco, Alagoas e Sergipe, ganhou também o
nome de Rio da Integração Nacional e o apelido carinhoso de Velho
Chico.
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Descoberto há mais de 500 anos, o São Francisco percorre
extensos 2.700km da Serra da Canastra até o Oceano Atlântico,
incorporando em sua bacia hidrográfica uma área de 640.000km2, na
qual habitam quase 15 milhões de pessoas distribuídas em
aproximadamente 450 Municípios.

Se incorporarmos a hipótese de que o rio deva contribuir para o
abastecimento de água do Nordeste Setentrional, incluindo-se aí os
Estados do Ceará, da Bahia, da Paraíba e do Rio Grande do Norte,
podemos considerar o São Francisco como grande vetor de
desenvolvimento do semi-árido brasileiro.

Nesse contexto mais amplo, os projetos que dizem respeito ao Rio
São Francisco são de interesse de oito Estados e de uma população
de 25 a 30 milhões de pessoas. Entendemos que uma questão de tal
magnitude deve ser tratada com muito diálogo e muito entendimento,
para se chegar a soluções que sejam viáveis e tragam benefícios
coletivos a esse conjunto de brasileiros e de unidades da Federação.

As discussões sobre o Velho Chico passaram a ser realizadas nesta
Casa de forma sistemática desde 1991, com a criação da Cipe São
Francisco, constituída por Deputados de Minas Gerais, Bahia,
Pernambuco, Alagoas e Sergipe, com o objetivo de promover reuniões
e estudos sobre a recuperação e a preservação da referida bacia.

Somente sobre o tema da transposição ou, como é denominada no
projeto do governo federal, da integração da bacia do Rio São
Francisco com bacias hidrográficas do Nordeste Setentrional do
Brasil, a Assembléia realizou três ciclos de debates nos anos de 2003,
2004 e 2005, respectivamente, sempre procurando ouvir todas as
partes interessadas, incluindo os poderes públicos, representantes
dos envolvidos e a sociedade de um modo geral.

Como nos eventos anteriores, queremos reiterar a posição desta
Casa de que o caminho mais adequado para a solução de conflitos de
interesses é o do diálogo e da ampla discussão com todos os setores
envolvidos, analisando-se as proposições, as experiências e os
argumentos apresentados.

No caso específico deste ciclo de debates, parece-nos que ele deve
ser norteado pela busca de uma política pública para a Bacia do Rio
São Francisco e suas áreas de influência e que leve em conta os
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interesses dos Estados, a viabilidade dos projetos propostos, as
alternativas existentes e o princípio do desenvolvimento sustentável,
que, de maneira simples pode ser traduzido como a necessidade de
conciliar a preservação dos recursos naturais com as atividades
econômicas e o bem-estar dos seres humanos.

A Assembléia Legislativa de Minas agradece a presença das
autoridades, dos expositores e dos demais participantes deste evento,
às instituições que contribuíram para sua realização, com a
expectativa de que as decisões sobre o futuro do São Fracisco sejam
respaldadas, sobretudo, pelo interesse coletivo. Muito obrigado.

Palavras do Deputado Antônio Passos
Exmo. Sr. Deputado Alberto Pinto Coelho, Presidente da Assembléia

Legislativa do Estado de Minas Gerais, na pessoa de quem
cumprimento os demais componentes da Mesa; Srs. Deputados,
meus senhores, minhas senhoras, representantes do governo de
Minas Gerais e da Secretaria de Agricultura, durante esses últimos
quatro anos tivemos a missão de dirigir a Cipe São Francisco e
também de presidir a Assembléia do Estado de Sergipe. Como
Sergipe é um dos Estados componentes desta Comissão, coube a
este Deputado esta Presidência. Estamos encerrando nossa tarefa
como Presidente da Cipe São Francisco. Foi importante, durante
esses quatro anos, ouvir os debates sobre os problemas do Rio São
Francisco.

Quero dizer aos senhores que a grande questão do Rio São
Francisco é sua revitalização. Sem ela, não teremos a solução para
essa região crítica do Polígono das Secas, no Nordeste brasileiro.
Precisamos de água de puríssima qualidade. Para isso, é necessário
que o governo federal, responsável por 70% da receita tributária do
Brasil, seja o responsável principal pela revitalização.

Em 1991, quando a Cipe São Francisco foi criada, o objetivo era
detectar os problemas do rio. Um dos problemas mais sérios era
relacionado ao saneamento básico, dos despejos, sejam eles
industriais ou residenciais, além da agricultura, com seus defensivos
agrícolas. Isso é seriíssimo, principalmente para o Rio São Francisco,
na região de Minas Gerais.

Hoje, à tarde, escutei de diversas pessoas que participavam de uma
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reunião que determinadas regiões estão sofrendo com as intempéries
da seca, mas não podem usar a água do Rio São Francisco porque
ela está totalmente poluída, especialmente no principal afluente do
Estado, o Rio das Velhas. Esse é um problema que todos nós,
brasileiros, precisamos defender. Temos de preservar aquilo que
durante 500 anos não tivemos a coragem de fazer. É por isso que
diversas entidades se têm somado a esse projeto.

Ouvi palestras de vários cientistas e doutores da área de meio
ambiente. Todos condenaram a má utilização do Rio São Francisco.
Escutei aqui, em Minas Gerais, como escutava em Sergipe,
Pernambuco, Alagoas e na Bahia, os problemas que temos de
enfrentar. Caso contrário, não teremos amanhã o Velho Chico.

Neste processo de detectar os problemas do Rio São Francisco,
fomos atropelados pelo governo federal, com o projeto de
transposição, que não é benéfico para o rio. Há quatro anos, ouvi um
professor da Universidade Federal de Viçosa responder ao Vice-
Presidente José Alencar que 80% das transposições feitas no mundo
tiveram um final trágico: os rios morreram. E morreram principalmente
na sua foz. O rio morre geralmente na foz. Também ouvi em Minas
Gerais uma pessoa dizer que 350 afluentes do Rio São Francisco no
território mineiro já têm problemas sérios e estão morrendo.

Segundo dados, 70% da água desse rio são captadas em solo
mineiro. E vocês estão enfrentando problemas aqui. Li a obra do
engenheiro civil Manoel Bonfim Ribeiro, que trata não do problema
específico da transposição, mas do semi-árido brasileiro. Em um dos
capítulos dessa obra, ele fala dos problemas do Rio São Francisco,
mostrando que não há necessidade de água para a região que
querem transpor, porque existem 37.000.000.000m3 armazenados em
açudes no Estado do Ceará.

Segundo o ex-Diretor do DNOCS, temos no subsolo próximo ao
Ceará 38.000.000.000m3 de água que pode ser captada. Ora, se
vamos levar 2.000.000.000m3 de água do São Francisco e se há
38.000.000.000m3 a 1.000m de profundidade, chego à conclusão de
que esse projeto da transposição só servirá a poucos brasileiros, só
servirá aos donos das construtoras que estarão sendo selecionadas
pelo governo para fazer a transposição do Rio São Francisco.
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Essa é uma obra cara. Provavelmente levará alguns anos para sua
conclusão. Não pensem que transportar água a 1.000km de distância
é fácil. Acredito que o governo federal também não dispõe dos
recursos necessários para a execução da obra em curto espaço de
tempo. Se tivesse, não andaríamos pelo Brasil com 65.000km de
rodovias federais esburacadas; já teriam utilizado esse recurso para
minimizar o sofrimento daqueles que transportam as riquezas pelas
nossas estradas.

Esses são pontos que precisamos contestar, mas tenho a certeza de
que, em meu Sergipe, 100% dos representantes da Casa são contra a
transposição, pois os dois Estados que pagarão a conta mais cara da
transposição são Sergipe e Alagoas. Sergipe poderá inviabilizar o
abastecimento da Capital sergipana. Temos, hoje, cinco grandes
adutoras abastecendo o nosso pequeno Sergipe. Temos 75
Municípios. O nosso Estado é o menor da Federação. Temos
adutoras vindas do Rio São Francisco que abastecem 47 cidades e
1.200 comunidades pequenas, distritos de 100, 200 e 500 moradores.
São comunidades pequenas que precisam de água.

Sergipe, hoje, já tem 278km de adutoras prontos. Vocês sabem por
que há falta d’água no Ceará? Porque não fizeram 1m sequer de
adutora, e o cidadão que está a 2km ou 10km de distância já está
distante da água. Os açudes do Ceará servem para refletir o sol na
água, que evapora e pode até, do ponto de vista ecológico, provocar
um ciclo de chuvas que molhe a terra para que o cidadão possa
plantar.

Depois de 95 anos de existência do DNOCS, eu esperava que ele
fosse convidado pelo governo federal para debater o problema da
transposição do Rio São Francisco, e não foi.

Quem esteve tratando do problema do semi-árido no Nordeste
durante esses 95 anos foi o DNOCS, que não participou de reunião
nenhuma com o governo, pois ele não realizou o projeto. O governo
recebeu um projeto de 15 grandes construtoras, pronto para a sua
execução. Esse é o problema.

Na China, o governo levou 50 anos pesquisando e ouvindo a
comunidade para dar início a um projeto de transposição, enquanto,
no Brasil, querem fazer um projeto dessa magnitude da noite para o



1168

dia. Se a água realmente chegasse para matar a sede dos
nordestinos do Ceará, o Estado de Sergipe não seria contra esse
projeto. Da mesma forma, agiriam Alagoas e Minas Gerais, porque a
água para beber deve ser para todos. A água deve ser para todos os
seres humanos e animais, por isso a Cipe São Francisco está
participando deste ciclo de debates, ao lado de muitas outras
entidades. Aliás, aqui estão inúmeras entidades e seus respectivos
representantes.

Já ouvi várias pessoas dizerem que o Apolo é um cidadão que está
trabalhando para preservar alguns rios de Minas Gerais. Tenho a
certeza de que ele é literalmente contra a transposição do Rio São
Francisco. Da mesma forma, o “Toinho Pescador”, este humilde
cidadão que está aqui conosco, um homem de Sergipe, ou melhor,
beradeiro do Rio São Francisco, um simples pescador que hoje sabe
que não tem mais aquele peixe com que criou seus filhos e netos,
porque a natureza foi devastada. Se os recursos existentes para essa
transposição fossem utilizados para a revitalização, no futuro, até
poderíamos oferecer água aos cearenses, ao pessoal do Rio Grande
do Norte, da Paraíba e de Pernambuco. Era o que tinha a dizer.

Palavras da Sra. Cleide Izabel Pedrosa de Melo
Na pessoa do Deputado Alberto Pinto Coelho, cumprimento todos os

Deputados desta Casa e os demais presentes. Gostaria de
parabenizar o Deputado Antônio Passos por suas palavras.
Parabenizo a Assembléia por esta iniciativa. Sempre que temos um
encontro nesta Casa, ela nos dá a oportunidade do debate, isto é, a
oportunidade de conhecer as idéias divergentes e convergentes, e o
resultado disso tudo é sempre muito rico e produtivo.

Ouvindo o Deputado Antônio Passos falar a respeito da gestão de
recursos hídricos em Minas e ouvindo as palavras do nosso Secretário
José Carlos Carvalho, que, com muita propriedade, vem trabalhando
para a preservação do meio ambiente, podemos perceber que a
revitalização é um trabalho de consenso. Trabalhando com os comitês
de bacia, ao lado da sociedade, do poder público e dos nossos
usuários, existe o consenso de que precisamos preservar o nosso rio.

Não adianta pensarmos em transposição ou em obras, sem garantir
que haja água a ser transposta. A água hoje é um bem econômico.
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Estávamos discutindo que a água é bem mais importante na
economia dos empreendimentos que a própria energia, ponto
anteriormente limitador. Há soluções para a energia, ou seja, há várias
opções. A água, por sua vez, é essencial não só à sobrevivência, mas
também ao desenvolvimento econômico.

Quando se fala em transposição, em levar a água para outra região,
temos primeiramente de garantir qualidade e quantidade dessa água.
Os rios precisam ser perenes, e as populações necessitam ter
assegurado o direito de acesso à água. Como foi dito muito bem,
havendo a garantia de que esse bem continua tendo qualidade e
quantidade, estando a população consciente, havendo ações de
preservação e aumento desse potencial, será possível pensar,
futuramente, em distribuí-la; todavia, hoje temos a consciência dos
conflitos. Próximo daqui, em uma região que, conforme dissemos, é
muito rica em água, já houve até conflitos para abastecimento público.
Tivemos de intervir junto à população que estava utilizando-se da
água para a agricultura, a fim de exigir que parassem de irrigar, para
que os horários da irrigação não coincidissem com os de captação
para o abastecimento humano. Bem próximo de nós, já tivemos esse
problema de conflito. Além disso, teremos cada vez mais conflitos em
razão da desocupação desordenada se não tivermos os elementos de
revitalização nos afluentes, nas próprias nascentes e nas áreas de
recarga.

A população cresce, assim como a demanda, e o poder econômico
exige e atropela a sustentabilidade, o que representa um desafio. É
dever de todos nós lutar para resolver tal problema, buscando
conscientemente a revitalização e a garantia da água para as
atividades econômicas, para o meio ambiente e para a preservação
da vida.

Só a partir dessas conquistas poderemos pensar em obras grandes,
que se utilizam de muitos recursos, mas não sem garantir que a
existência deles esteja assegurada no futuro. Esse é um desafio a
enfrentarmos.

Gostaria de parabenizar todos os senhores. Espero que, deste
debate, saiam ótimas idéias e soluções para garantir esse bem para
toda a comunidade, para o uso de todos os seres vivos. Obrigada.
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O Sr. Presidente (Deputado Gil Pereira) - Boa-noite a todos. Neste
instante, quero passar a palavra ao Sr. Antônio Thomaz Matta
Machado, Presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São
Francisco, para suas considerações.

Palavras do Sr. Antônio Thomaz Matta Machado
Cumprimento o Deputado Gil Pereira, Coordenador da Cipe e

Presidente desta Mesa, assim como a Dra. Cleide, Diretora do Igam,
única mulher a compor a Mesa. Em nome deles cumprimento os
demais participantes da Mesa, assim como os senhores e as
senhoras presentes.

Minha fala será curta, porque faremos ainda um debate, para o qual
vieram convidados de outros Estados. Enfatizarei duas questões. A
primeira delas é que a discussão sobre o São Francisco tem de
elucidar o prejuízo de Minas Gerais com a transposição, questão
fundamental não compreendida neste Estado. A transposição
dificultará, ou seja, criará uma série de empecilhos para o
desenvolvimento da agricultura, principalmente na bacia do São
Francisco.

A transposição produzirá, praticamente, a morte dos principais
afluentes do Rio São Francisco em Minas Gerais, porque exigirá a
construção de barragens nos Rios das Velhas, Jequitaí, Paraopeba,
Paracatu, Urucuia. Isso é uma questão fundamental, mas o debate
não está sendo feito dessa maneira.

Tenho a impressão de que nós, mineiros, temos certo complexo de
culpa, meio histórico, com a sede dos nordestinos, um problema do
Sudeste e do Sul do Brasil. A transposição é vendida como algo que
resolverá esse problema. Essa é a segunda questão fundamental.

Por isso, o nome deste evento “O São Francisco e o
desenvolvimento do semi-árido brasileiro” é importante. Temos de
aprofundar esse tema. A transposição é solução para o semi-árido
brasileiro? Uma proposta pensada em 1850 está de acordo com o
nosso tempo?

Com o que existe em relação a proposições para o desenvolvimento
do semi-árido brasileiro, hoje, a transposição foi praticamente
desmascarada. Há experiências realizadas junto às populações rurais
em todo o semi-árido, onde nem adutoras chegam ou podem chegar.
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É difícil levar água para o abastecimento humano, quando as
populações são dispersas. Há experiências interessantíssimas de
várias tecnologias descobertas pelo homem e pela mulher do semi-
árido, há séculos, para acumular água, para encontrar água
subterrânea, por meio de barragens subterrâneas em rios secos.
Trata-se de alternativas que, neste momento, estão em
desenvolvimento no Brasil. Há um projeto construído pela Agência
Nacional das Águas, que não é um órgão de governo, mas de Estado,
listando 1.132 Municípios em todo o semi-árido brasileiro, com várias
propostas e projetos básicos prontos para serem financiados e
financiáveis por agências internacionais, caminhando para a solução
do problema de abastecimento humano nas cidades.

A transposição é vendida como algo que matará a sede, é
compreendida dessa forma; mas, na verdade, não é isso.

Este evento é resultado de compromisso assumido pela Assembléia
Legislativa de Minas Gerais com a caravana que realizamos nos
meses de agosto e setembro, em defesa do semi-árido brasileiro e do
Rio São Francisco. Percorremos todos os Estados receptores e
doadores, além de Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo.

É impressionante o esforço feito, principalmente pelos Estados do
Ceará e do Rio Grande do Norte, nos últimos 20 anos, para a
realização de obras hídricas para o recolhimento de água, para a
gestão de água. Hoje, o Ceará possui um conjunto de
regulamentações sobre gestão de recursos hídricos, anterior à lei
federal. Lá está o maior açude do planeta, com capacidade de
acumular 7 bilhões de metros cúbicos de água. Hoje esse açude está
com 5 bilhões de metros cúbicos; não pode ter 7 bilhões de metros
cúbicos para não haver enchentes, pois ele também regula enchentes.
Sobradinho está com 18% de sua capacidade.

Dezenas de Municípios mineiros estão em estado de emergência
por falta de água, inclusive os da Bacia do Rio São Francisco.

A água que chegará ao Castanhão não é para o abastecimento
humano. Ele tem um ligação, por meio de um canal e por meio da
Bacia do Jaguaribe, com a Grande Fortaleza. Vão dizer que a água
que chega lá é a mesma que vai para Fortaleza e cobrarão, por assim
dizer, o subsídio cruzado, para produzir fruta. Não sou contra a
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produção de fruta, pelo contrário, a fruta da Bacia do São Francisco é
muito bonita, mas, na verdade, a água é para produzir fruta e camarão
para exportar. Isso é “dupping” para Minas Gerais, é claro. Seria o
mesmo que Salvador e Belo Horizonte pagarem água dos irrigantes
da Bacia do São Francisco, do Jaíba ou do Salitre, por exemplo.

Essa é a proposta da transposição. Trata-se de um projeto
econômico bem elaborado, esperto, da elite cearense. Lá não há
necessidade de água. A regularização dos açudes é fantástica e bem
gerida, com precisão. Há empresas de gestão de águas. O Rio
Grande do Norte nem faz questão dessa água. A Universidade
Federal do Rio Grande do Norte é contra o projeto, bem como os
movimentos sociais. Sobrou um pouquinho de água para aquele
Estado, dentro de uma articulação política que foi feita com o objetivo
de unir os Estados do Nordeste Setentrional.

Nunca compreendi o porquê de Pernambuco estar nesse esquema,
pois ele está na Bacia do São Francisco. A adução de água para a
bacia do Pajeú e do Moxotó é absolutamente óbvia. Já poderia ter
sido feita há muito tempo; no entanto, Pernambuco se articulou para
defender água para o Castanhão e para o Armando Ribeiro e se
separou da bacia. Temos de construir a possibilidade de discutir com
Pernambuco, que, inclusive, está perdendo tempo. Essa discussão foi
retomada no dia 3 de janeiro de 2003, e estamos hoje no dia 21 de
novembro. São 58 meses e 20 dias trabalhando nessa questão. A
obra não saiu, graças a Deus. Estamos conseguindo segurar. O mais
determinado a viabilizá-la é Ciro Gomes, que não conseguiu. Portanto,
acredito que não conseguirão obter êxito.

Enfatizo, então, a questão do debate. Está na hora de propormos
coisas. A proposição é para o semi-árido, inclusive o mineiro. O Vale
do Jequitinhonha é semi-árido, e grande parte do Vale do São
Francisco também o é. Temos, portanto, de ter proposição. Não
podemos ficar diante desse debate em um “sim” e “não” ou nos
omitindo. São essas as questões que gostaria de expor. Há mais
pessoas para falar, e temos um debate a desenvolver. Amanhã
participarei de uma mesa. Tentarei aprofundar um pouco o debate
sobre esses pontos a que me referi. Muito obrigado.

Palavras do Sr. Toinho Pescador
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Boa-noite. O “boa-noite” de vocês está mais fraco do que o dos
pescadores. Só gosto de falar com animação. É muito difícil, como
pescador, trazer para vocês aqui um depoimento sobre o Rio São
Francisco. Seria preciso muito tempo para isso. Como haverá o
debate, mostrarei apenas um pouco da situação do rio e me
prepararei para conversar no instante do debate. Sei que há
necessidade de debatermos, pois é séria a situação do Rio São
Francisco.

Eu pensei que era lá embaixo que estavam nessa situação, mas,
pelo que vejo, parece que aqui está ficando pior que lá. O rio está
voltando. Dizem que o sertão vai virar mar e que o mar vai virar
sertão, e está acontecendo isso mesmo.

Comecei pescando com 12 anos. Meu pai faleceu e fiquei como o
chefe da casa, com minha mãe, doente, e quatro irmãos. Estudei até o
quarto ano primário e não pude continuar, porque o tempo era pescar.
Mas pescava e pegava peixe. Pescava por terra. A maioria da pesca
era de vara, pegando piranha. E aí me transformei num pescador
profissional. Eu me casei; nove filhos, mas achamos pouca a carga e
ainda adotamos dois, porque o Rio São Francisco nos oferecia essa
vantagem.

Aos 17 anos, comecei a pescar embarcado. Mas, em 1976,
apareceu a primeira barragem, que se chama Sobradinho. Participei
de alguns encontros. Ainda hoje eu estava conversando, quando
chegou um companheiro: “Está lembrado da barca?”. Eu disse que
estava. Foi na barca que comecei a enxergar os problemas do Rio
São Francisco em Montes Claros. Comecei participando de um
movimento - Pra Barca Andar - e encontrei-me com o Frei Luís, o
Adriano, o Orlando, a Conceição e outros. Aí, criaram aquela grande
peregrinação que foi da Serra da Canastra à foz.

Com essa barca, abri os olhos e comecei a enxergar que aquilo que
estava acontecendo ia mudar, e não demoraria. Com a peregrinação,
tive possibilidade de ir à Alemanha e à Áustria, e então acabou de
clarear. Quando cheguei à Alemanha, vi o Rio Danúbio. A história
desse rio é que ele é maior que o São Francisco em 100km, com um
volume de água muito grande. Os navios vão até a Itália. Mas é podre.
Eu olhava para o lado e via o desmatamento e a grande plantação de
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uva, de pêra, de maçã, tratada com adubo químico. E o rio, então,
morto.

Fui logo constatando que o Brasil estava copiando a mesma coisa
na margem do São Francisco. E a gente via a riqueza de Petrolina e
de Sobradinho também se acabando. Lá embaixo do São Francisco,
começamos a ser penalizados e agora estamos numa situação que
faz até vergonha. Nós, ribeirinhos, chegarmos a uma situação dessa!
Meu filho casou-se, tem uma menina, mas já saiu. Hoje está
trabalhando de vigilante, porque pescando não tem condições de criar
a filha.

Esse é o depoimento que posso dar a vocês, e é vergonhoso para
um país tão grande, tão nobre, reconhecido. Tem um Presidente da
Nação, e nós lutamos para que vencesse todas as barreiras e
chegasse ao poder.

E ele hoje vira capitalista, esquecendo-se de Toinho Pescador.
Imaginem que, quando o Presidente foi eleito, ele me convidou para
recitar um poema na criação da Secretaria de Pesca. Fui ao Planalto e
recitei, fazendo até o homem e sua esposa chorarem “lágrimas de
crocodilo”. Não gostaria de dizer isso, porque nós o elegemos para ver
o nosso Brasil feliz, e não pode existir maior felicidade, no País, que o
Rio São Francisco revitalizado. Isso digo com a maior sinceridade, e
tenho a certeza de que quem tem bom-senso não pensará diferente,
porque água é vida. E Jesus é água. Ele dizia: “batam na rocha”. E,
quando o faziam, corria água. No momento em que Moisés se
encontrava na maior aflição, devido à falta de água para o seu povo,
batia na rocha e corria água. Portanto, água é vida e merece respeito
e tratamento. Água não pode ser vendida. Jesus disse: “se tu me
conhecesses, eu te daria água e nunca mais terias sede”. Ele disse
que daria a água, e querem comercializá-la. Essa é a história da
transposição, que não pode, de modo algum, ser feita. Enfrentaremos,
agora, um grande perigo nas discussões em conferências.

O Deputado acabou de demonstrar que o povo de Sergipe e seus
Deputados estão preocupados, mas essa preocupação não deveria
restringir-se apenas a eles, mas sim alcançar todos os parlamentares,
principalmente os representantes do Comitê da Bacia do São
Francisco. Não há mais necessidade de estudos, porque a medida
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mais acertada está na cara. Vemos a mortandade de surubim que tem
ocorrido, um peixe de grande importância e que hoje se está
acabando totalmente, muitos estão morrendo envenenados no alto
sertão para sustentar as mineradoras do Sr. Antônio Ermírio de
Moraes, a 4ª riqueza do País. Mas ele deve tomar cuidado, porque o
que está acontecendo atualmente já é um exemplo. Deus está ao lado
dos pobres; quando eles não podem se recuperar, o castigo vem. E
ele está chegando. Não falta nada para um “cabra” desses ficar como
Nabucodonosor, amarrado num pasto. Ou ele toma vergonha ou
correrá esse risco, porque não há ninguém mais poderoso que Deus,
e Este está com os pobres. Vimos sendo enganados de todo jeito,
com projetos faraônicos, vem essa tal de carcinicultura...

Quando Ciro Gomes foi lembrado, digo que gostaria que ele
estivesse aqui, assim como o Ministro Geddel, porque o ouvi defender
o Rio São Francisco, sendo contra a sua transposição. No momento
que é eleito para o cargo de Ministro, ficamos satisfeitos, pensando ter
um braço forte em nossa defesa, mas o homem chega nas Prefeituras
querendo conquistar, de qualquer maneira, os Prefeitos, a fim de
fiquem a favor da transposição. Então o que está por trás disso?
Dinheiro. Não dá mais para nos enganar. Gostaria que ele aqui
estivesse para responder-me sobre isso. Eu, como pescador
profissional, sendo que completarei 76 anos no dia 12 de dezembro,
não perco uma reunião para não dar oportunidade a acontecimentos
desastrosos. Quero terminar meus dias lutando para ver o meu Rio
São Francisco como um rio novo, um rio recuperado, onde os
passarinhos possam beber água.

O que embeleza o Brasil são os passarinhos, os animais silvestres,
as aves. Isso é que embeleza o País. Por sinal, a camisa da Seleção
Brasileira de Futebol é amarelinha. Mas a gente não vê quase
nenhum passarinho. É muito difícil você, no Baixo São Francisco, ver
um canário voar. Você vê um galo de campina cantar. Quem não
admira o peito de um galo de campina, um bichinho tão pequeno com
um peito tão lindo? Hoje não existe mais. E quem assassinou os galos
de campina? Os heróis que o Presidente acaba de citar, porque os
heróis do Brasil agora são os usineiros. É piada. Antigamente eram os
trabalhadores, os pobres. Agora, não. Não vou dizer que usineiro não
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é bom. É. Mas merece tantos elogios assim, eles que poluíram e
desmataram sem dó nem compaixão, sem respeitar a Sagrada
Escritura? Dizem que temos de desmatar, mas também temos de
parar e deixar a terra voltar a ser o que era. Hoje, desmatam com uma
ganância terrível. E não pensam na vida dos outros. É só derrubar
mata. Com crescimento, temos que prestar atenção. Será que é
verdade esse crescimento? Quem vai crescer? Não queremos mais
isso.

Queremos crescer juntos, companheiros Deputados, os que estão
presentes e os que não estão, que terão de me ouvir. Saibam que
vocês só são Deputados porque o pobre votou, o trabalhador votou. E
vocês têm grande responsabilidade de legislar, fazer as leis
permanecerem para garantir os direitos dos pobres. Isso é justiça. Nós
votamos e esperamos a resposta. Quando vierem dizer que um cara
vai salvar o Estado do Ceará mandando água do Rio São Francisco
na situação em que está, poluído, podre, não dá. O Rio São Francisco
está precisando de revitalização com urgência. E revitalização não se
faz de um dia para o outro, diante do estado atual do rio. A
degradação não vem de hoje. Vem há 500 anos, desde que os
portugueses entraram aqui e começaram a desmatar e fazer coisas
terríveis. Aí está o produto. Mas estamos na luta. O bom soldado
nunca se dá por vencido. Tenho certeza de que nós que estamos aqui
nunca nos daremos por vencidos e vamos lutar para fazer o nosso Rio
São Francisco reviver e voltar ao que era antes: cheio de peixes,
cheio de surubins, com passarinhos cantando nas suas margens e os
trabalhadores plantando sem química.

Tenho uma maneira fácil de profetizar essa luta. Não sei de onde
veio minha inspiração para criar poesias. Acho que foi Deus quem me
deu, porque não tenho nem o 4º ano primário. Para encerrar essa
primeira parte de hoje, vou cantar um pouco o que está acontecendo
com o Rio São Francisco. (- Canta.)

Está tudo poluído e acabado. Até o pobre do Luiz Gonzaga, se
tivesse vivo, teria pena porque ele estaria cantando a música errada.
Está cantando que o Rio São Francisco batia lá no meio do mar. Mas
na verdade agora ele não vai até o mar. O mar é que está entrando
cá.
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O riacho do navio não é mais do navio; é o riacho do barquinho. Já
não dá para passar um navio, apenas um barquinho... Ele fala nas
vaquejadas e nas passaradas que também não existem, porque já
não dá para caçar. Nenhum passarinho.

Então, meus companheiros, vamos à luta. Vamos acabar com essa
transposição. Vamos então fazer a revitalização do nosso Rio São
Francisco; fazer com que o nosso rio e as nossas matas se recuperem
mais um pouco. Muito obrigado.

Palavras do Deputado Almir Paraca
Serei breve mesmo, porque não é recomendável falar muito, depois

de uma fala, com tanta propriedade, do Sr. “Toinho Pescador”, a quem
já conhecemos há muito tempo. Ele sempre anima as galeras por
onde passa.

Gostaria de chamar atenção, porque acho que não podemos ficar
aprisionados na polêmica. Já é consenso a revitalização, que é
importante, imprescindível e precisa ser feita. Do nosso ponto de vista
já está sendo feita. Há muitos recursos sendo aplicados, mas as
ações estão dispersas na grande Bacia do São Francisco.

Elas não têm uma lógica, não se apresentam com muita clareza. A
sociedade não consegue perceber a revitalização, que não tem ganho
visibilidade para a sociedade. Do nosso ponto de vista, é preciso
dedicar-se rapidamente. É importante que os movimentos sociais
estejam aqui representados por muitas entidades para promover o
controle social da revitalização.

Como está sendo conduzido o processo? Está correto? O governo
apresenta seus argumentos, diz que se inspirou nas discussões com o
Comitê da Bacia do São Francisco e com o Plano Diretor da Bacia do
São Francisco, mas a sociedade não se reconhece nessas ações.

Poderíamos fazer uma reflexão, neste ciclo de debates, sobre as
ações da revitalização e sobre uma forma de reorientar, intervir,
promover o controle social e fazer com que esses investimentos, que
são grandes - estão previstos quase R$1.500.000.000,00 até 2010 só
para o programa de revitalização -, sejam bem empregados. E ainda
existe a possibilidade de ampliar esses recursos.

A sociedade já obteve uma grande vitória até aqui na resistência à
transposição, ou seja, o fato de a revitalização se encontrar no estágio
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atual é uma vitória da resistência e da mobilização da sociedade.
Precisamos, como o Thomaz disse, tentar entender bem esse
conceito da convivência com o semi-árido. A articulação do semi-árido
congrega quase 800 entidades populares, incluindo movimentos
sociais e diversas pastorais da Igreja Católica e de outras igrejas do
semi-árido brasileiro, que desenvolveram diversas tecnologias sociais
e trabalham por elas.

Na semana passada, realizou-se grande celebração na Bahia para
comemorar a conquista de 250 mil cisternas de placas já instaladas,
com todo o processo de capacitação e de mobilização da metodologia
desenvolvida pela Articulação do Semi-Árido - ASA. O Programa Um
milhão de Cisternas - P1MC - é agora acompanhado do P1 + 2: uma
terra, duas águas. Agora, é necessário cuidar da água para a
produção, aproveitando o conhecimento e a cultura do semi-árido
brasileiro.

Queremos participar deste debate dando ênfase às ações de
revitalização e chamando a responsabilidade para todos,
principalmente para nós, mineiros. Mais de 70% das águas do São
Francisco saem de Minas Gerais, portanto aqui também devem ser
concentradas as ações de revitalização. Não podemos transferir essa
responsabilidade para quem quer que seja. Ela é nossa.

Palavras do Deputado Paulo Guedes
Sr. Presidente, senhoras e senhores, membros da Mesa,

autoridades aqui presentes. Meu pronunciamento sairá um pouco do
assunto da transposição. Todos os que me precederam abordaram
este assunto. Tenho até motivos para falar sobre a transposição, pois
acredito ser um dos únicos Deputados desta Casa, apesar de
barranqueiro, favoráveis à transposição do São Francisco, entretanto
não quero abrir a discussão de ser contra ou a favor dela, porque
considero haver um assunto muito mais importante, que une todos os
que estão neste ciclo de debates: a revitalização.

Depois de, nos últimos 30 dias, percorrer todas as cidades
ribeirinhas de Pirapora até Manga, sentir o fedor da água do Rio São
Francisco - coisa que não existia -, ver o sofrimento dos pescadores,
ribeirinhos e ilheiros, que estão proibidos de pescar, de beber água e
de comer peixe, e ter visto tudo isso de perto, discutir a transposição
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ficou pequeno, principalmente para nós, mineiros. Levantarei outra
bandeira aqui: água limpa e pura do Rio São Francisco e do Rio das
Velhas para o povo mineiro. Essa, sim, deve ser a pauta deste debate.

Por vários motivos, o que está acontecendo com o povo ribeirinho
nos leva a refletir, de forma mais agressiva e convincente, que temos
de tomar uma atitude. Não podemos ficar de braços cruzados e ver a
nossa empresa de saneamento básico, responsável pelo tratamento
de esgoto das cidades ribeirinhas, jogar esgoto no rio.

Os nossos órgãos ambientais têm autonomia, coragem para multar
a Copasa? Será que têm autonomia para agirem contra os
pescadores, contra os pequenos produtores? Vamos fazer maior
reflexão. Vamos chamar a atenção de todos, sem passar a mão na
cabeça de ninguém: o governo federal, o governo do Estado e a
Prefeitura de Belo Horizonte, que é sócia da Copasa.

Nós, de Manga, São Francisco, Januária, Ponto Chique, cujo
Prefeito está aqui, e tantas cidades ribeirinhas da nossa região, não
podemos admitir e continuar bebendo esgoto da Região
Metropolitana. Falam que esse esgoto está sendo tratado, mas o
tratamento é parcial. O esgoto recebe tratamento primário; deveria ser
terciário.

Vamos levantar essa discussão. O povo mineiro ribeirinho exige
água limpa, por isso temos de cobrar ações do governo federal, que já
acenou, pela primeira vez na história, com alguma coisa. Só o
Ministério da Integração Nacional divulgou que está destinando - se
não me engano - R$1.000.000.000,00 para rede de esgoto e estação
de tratamento para as cidades ribeirinhas.

Mas temos de vencer também outra guerra, a da burocracia e a das
entidades. Não basta só liberar recursos para resolver o problema, os
próprios órgãos de meio ambiente, se continuarem no ritmo que se
encontram, demorarão cinco anos para conceder a licença ambiental
para construir a estação de tratamento de esgoto. É assim que tem
sido.

Precisamos combinar com os Tribunais de Contas do Estado e da
União, com o Ministério Público, com a AGU, com tantos órgãos
ambientais do Brasil - são nove: Ibama, Igam, Feam, ANA e outros -,
uma ação conjunta para vencer a burocracia. Não basta liberar
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recursos se não vencermos a burocracia; esperaremos cinco ou seis
anos, e essas obras tão importantes, que deveriam ter sido feitas há
muito tempo, não serão iniciadas.

Portanto, deixo essa contribuição para o debate: vamos enfrentar
com vontade essa questão. Temos de ir atrás de recursos. A
Assembléia de Minas pode fazer uma emenda de bancada, colocá-la
no orçamento do Estado, exigir que o Governador a aplique e que a
Copasa e a Cemig façam sua parte. Essas empresas gastam horrores
com propaganda, e é o povo quem paga a conta. E temos no Norte de
Minas centenas de comunidades rurais sem água, porque a Cemig se
recusa a ligar a energia de poços artesianos públicos.

Vamos discutir, então, com firmeza. Ser contra ou a favor não quer
dizer nada, faz parte do debate; porém, ser contra ou a favor da
transposição é uma questão, e ser a favor da revitalização é outra,
que une todos nós. Então, vamo-nos unir sem hipocrisia, sem divisão
partidária, sem dizer que o culpado é o governo federal, o governo do
Estado ou o governo dos Municípios; unir esses entes da Federação,
os órgãos de meio ambiente, os movimentos sociais, as organizações
que defendem o rio. É preciso que todos façam uma reflexão, Toinho
Pescador, porque, em Minas Gerais, existem várias transposições:
Jaíba, 80m3; três transposições do São Francisco; uma transposição
em Lagoa da Prata, onde uma empresa de usineiros desviou o rio
criminosamente. E há também uma transposição em Pirapora e tantos
outros projetos que existem em Minas Gerais, na Bahia, enfim, ao
longo de todo o rio. Mineroduto e tanta coisa acontecendo aqui!
Temos que enfrentar tudo com coragem, convicção, garra e vontade,
contra todos e contra tudo, mas a favor de que todos se unam para
vencer essa burocracia.

É muito fácil falar, principalmente contra a transposição. Todos
batem palmas, os jornais publicam artigos. Portanto, já que essa
discussão continuará não só aqui em Minas, mas também na Bahia,
em Sergipe, em Pernambuco e no País inteiro, nós, mineiros, o povo
do rio e da minha região - pelo menos a que estou percorrendo, de
Manga a Pirapora - vai reagir. O povo da nossa região vai exigir, vai
cobrar ações efetivas, seja do governo federal, seja do governo
estadual, seja do governo municipal, porque nós, barranqueiros,
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mineiros, pescadores, ilheiros da região do São Francisco não mais
nos calaremos. Pode haver censura na imprensa, mas na tribuna
desta Casa não. O povo irá às ruas. Amanhã, teremos uma pequena
demonstração. Virão caravanas de todas as cidades ribeirinhas para
abrilhantar e esquentar este debate. Muito obrigado.

Palavras do Deputado Fábio Avelar
Boa-noite a todos e a todas. Rapidamente, Sr. Presidente, gostaria

de dizer da minha satisfação de ser um dos Deputados que
apresentaram o requerimento para que tivéssemos a oportunidade de,
por meio de um ciclo de debates, levantar novamente a discussão
sobre esse polêmico projeto da transposição do Rio São Francisco.

Serei breve, mas quero expor uma preocupação. Na manhã de hoje,
recebemos a Codevasf, que, durante a reunião da Comissão de Meio
Ambiente, apresentou para todos nós, por meio de um requerimento
do Deputado Almir Paraca, um resumo das atividades previstas para o
processo de revitalização. Confesso a todos os senhores que, embora
tenha demonstrado uma boa-vontade muito grande pelo apresentado,
a Codevasf aumentou ainda mais a minha preocupação, em virtude
dos parcos recursos destinados à revitalização. Até o ano de 2010,
serão alocados, ainda sem destinação exata, cerca de
R$450.000.000,00 para todo o processo de revitalização, num período
de 20 anos, estimado pela própria Codevasf.

Concordo que a revitalização do Rio São Francisco une todos nós,
mas não podemos permitir que esse projeto deixe de lado ou esconda
outro grande que vai caminhando ao largo: o de transposição.
Portanto, isso deve ser debatido sim, Deputado. Não podemos
esquecer que o projeto de transposição está intrinsecamente ligado ao
de revitalização. O meu receio é exatamente esse: nos engajarmos no
que é devido, o projeto de revitalização, e deixarmos de estudar e
debater esse outro projeto.

E vou dizer mais, sem querer radicalizar: o Deputado Almir falou
muito bem, e já senti que este próprio ciclo de debates apresenta o
tema se referindo a semi-árido brasileiro, e nele deverão ser
estudadas e debatidas as alternativas prováveis e possíveis, sendo a
transposição uma delas.

O que queremos é debater e estudar esse projeto. A caravana
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idealizada de defesa do São Francisco, capitaneada pelo Projeto
Manuelzão, tem propostas alternativas para serem debatidas.
Queremos que esse debate seja aberto. O Deputado Paulo Guedes
falou aqui da burocracia do licenciamento ambiental, mas nunca vi um
licenciamento tão rápido como o da transposição. Ele foi aprovado
rapidamente, com audiências públicas mascaradas e manipuladas.
Acho que não podemos permitir isso. Temos de levantar nossa voz.
Não gostaria de me aprofundar nas questões técnicas. Já falamos
demais sobre isso. O Deputado de Sergipe falou-nos com muita
clareza e objetividade, resumiu todo o debate sobre essa questão.
Graças a Deus, a Cipe de Minas foi restabelecida. Nosso
coordenador, Deputado Gil Pereira, é um conhecedor profundo da
região. Temos aqui o nosso Presidente, Deputado Antônio Passos,
que está articulando a revitalização em nível nacional. Já definimos
com o nosso coordenador que a Cipe se reunirá, de 15 em 15 dias,
para acompanhar de perto todos os projetos que serão aqui
apresentados e debatidos.

Que Deus nos proteja e nos dê um dia de trabalho profícuo, para
que tenhamos condições de estudar todas as propostas que aqui
serão debatidas. Muito obrigado.

Palavras do Sr. Tilden Santiago
Quero apenas fixar alguns pontos importantes deste encontro. Em

primeiro lugar, quero dizer que acabo de percorrer cidades ribeirinhas
neste final de semana, juntamente com o Deputado Paulo Guedes.
Quero dizer também que conheci, no meu tempo de Padre operário no
Nordeste, o que foi a seca de 1970, que é o pretexto para se aprovar
essa transposição. Estou de acordo com Paulo Guedes. Corri com ele
as cidades ribeirinhas e sou contra a transposição, mas isso não nos
impede de ter uma proposta de luta pela revitalização.

Quero lembrar as primeiras palavras do companheiro Paraca,
quando diz que a luta pela revitalização do rio está muito dispersa.
Talvez quem tenha passado quatro anos fora do Brasil, Apolo, possa
observar essa dispersão do trabalho. Há muitos órgãos envolvidos, o
governo federal, o governo estadual, os Municípios, as
representações da sociedade civil, do empresariado. Você tem razão,
Paraca, há uma dispersão. Espero que os participantes deste
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encontro levem esse dado da luta pela revitalização. A luta está muito
dispersa.

Representante do Ministro Geddel, meu governo, meu Presidente
Lula, quero dizer também que a revitalização merece a preocupação e
um projeto grande, forte e bem organizado, com grana e cronograma
de inversão. E isso não está ocorrendo. A ação está muito dispersa.
Repito: talvez quem tenha passado quatro anos fora do Brasil e veja
os trabalhos agora esteja com os olhos muito atentos a essa situação.

Deputado Paulo Guedes, essa luta da revitalização é nova para o
nosso povo, assim com é nova para os pobres e trabalhadores
brasileiros, pescador Toinho. Se em pouco tempo levamos a luta
social, a luta sindical, a luta política e eleitoral de maneira muito
arraigada, essa luta aqui é diferente. Ela não se fará sem a adesão de
um tripé para obter resultados: o governo, o poder do Estado; o setor
produtivo - não dá para, pura e simplesmente, incentivar os
trabalhadores contra o setor produtivo nesse tipo de luta -; e as
comunidades. Tenho essa experiência como resultado de dois anos
na Secretaria de Meio Ambiente de Minas Gerais.

A luta ambiental é diferente das outras. Após a luta eleitoral, a luta
sindical, a luta política e a luta social, existem vencidos e vencedores.
Em qualquer luta ambiental, como a de revitalização de um rio, não
existem, a médio e longo prazos, vencidos e vencedores. Ou seremos
todos vencidos ou vencedores.

Portanto, precisamos de um projeto. Temos de dizer isso ao
Presidente Lula, ao Ministro Geddel, à Ministra Marina, à Ministra
Dilma Roussef. Precisamos de um projeto tão competente quanto o da
revitalização; precisamos de grana, de gente, de recursos e de
vontade política. E só pode isso quem tem poder. A transposição
ocorre quando existem vontade política e projeto concreto, com início,
meio e fim. A revitalização está dispersa, Deputado Paraca. V. Exa.
tem razão. Não existe projeto com início, meio e fim.

2º Painel
Composição da Mesa

O Sr. Presidente - A Presidência agradece a contribuição dos
palestrantes e convida a tomar assento à Mesa os Exmos. Srs. João
Mendes da Rocha Neto, Secretário Executivo do Plano de
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Desenvolvimento do Semi-Árido, representando o Ministro de Estado
da Integração Nacional, Geddel Quadros Vieira Lima; Deputado
Antônio Passos, da Assembléia Legislativa do Estado de Sergipe e
Presidente da Cipe São Francisco no biênio 2005/2006; Luiz Carlos
da Silveira Fontes, Geólogo, Professor da Universidade Federal de
Sergipe e Coordenador Regional do Baixo São Francisco do Comitê
da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco; e Jesuíto José
Gonçalves, Representante das Populações Tradicionais e Presidente
da Associação Quilombola da Lapinha.

Registro de presença
O Sr. Presidente - Registramos a presença dos Exmos. Srs. Júlio

Rocha, Diretor-Geral do SRH da Bahia; Guilherme Hermeto Costa,
Ouvidor Ambiental de Minas Gerais; Euler Silva, representante do
Crea-MG; Helena Maia, representante da UFMG; Geraldo Flávio
Rabelo, Prefeito barranqueiro da Cidade de Ponto Chique; Ronaldo
Mota Dias, Prefeito Municipal de Coração de Jesus; Sônia Mattos,
Vereadora da Câmara Municipal de Coração de Jesus, representando
aquele parlamento municipal; e Augusto César Soares, representante
da Ruralminas.

Palavras do Sr. Luiz Carlos da Silveira Fontes
Boa-noite a todos, quero saudar a Mesa, na pessoa do Deputado Gil

Pereira, e agradecer o convite da Assembléia Legislativa de Minas
Gerais para debatermos a questão do uso sustentável do semi-árido
brasileiro e do Rio São Francisco. Este debate é fruto de um
compromisso assumido com os Deputados da Comissão de Meio
Ambiente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais por
ocasião do início da Caravana em Defesa do Rio São Francisco e do
Semi-Árido. O compromisso foi assumido, e agora está sendo
devidamente honrado num momento muito especial, num momento
em que precisamos retomar as questões ligadas ao São Francisco, às
questões ligadas à sua transposição.

Como já foi dito por muitos que me antecederam, vivemos
momentos graves de poluição do São Francisco por contaminação por
algas azuis, tanto em Minas Gerais quanto na Bahia, com ameaça de
o baixo São Francisco seja atingido. Por exemplo, 60% do
abastecimento de Aracaju depende do São Francisco. Isso mostra a
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degradação do rio e a necessidade de cautela antes de se iniciarem
as obras de transposição, sem que sejam mencionadas as questões
graves pelas quais o rio passa.

As questões ligadas à revitalização aqui expostas, no nosso
entender, não podem ser colocadas como contrapartida para a
transposição. Temos de tratar da revitalização sem esquecer que a
transposição já foi iniciada pelo Exército Brasileiro e segue avançando
a licitação para a contratação de empreiteiras. É necessário que
Minas Gerais, por meio de seus parlamentares e de seus movimentos,
assuma uma posição enfática, solicitando do governo federal que abra
o diálogo, que até hoje não existe.

Vamos fazer uma apresentação de “slides”, que pode repetir
algumas exposições feitas anteriormente, talvez apenas mostrando as
coisas de uma forma mais organizada. Vou deter-me em alguns
pontos, mas quero demonstrar a relação entre transposição e semi-
árido.

Como é do conhecimento dos senhores, temos, no semi-árido
brasileiro, duas regiões: a região meridional, que corresponde à
própria bacia do São Francisco e a região setentrional.

Nessa transparência, estão representados 11% do território
brasileiro. No caso da bacia do São Francisco, ela representa 40% do
semi-árido brasileiro, e quase 60% da bacia do São Francisco é semi-
árido. Então falar do semi-árido é falar da própria realidade da bacia
do São Francisco.

Comparando a bacia do São Francisco ao Ceará, onde se pretende
construir o Eixo Norte, sempre se mostra, nas apresentações do
Ministério da Integração, o mapa de risco de secas, apresentando o
Ceará como a região mais sujeita ao risco de seca, com cerca de
80%. Mas outra leitura desse mapa mostra que também a bacia do
São Francisco está sujeita a secas. Na medida em que temos a
concentração de água na calha do rio, as bacias afluentes têm
carência hídrica. Num dos mapas à nossa esquerda, o qual mostra a
distribuição de chuvas, vocês podem verificar a área vermelha.

Estão solicitando-me 1 minuto para mostrar as fotos do início das
obras.

A Sra. Gislene Margarida Pereira - Sou mais conhecida como Gisa.
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Sou da articulação popular pela revitalização do São Francisco e
gostaria de mostrar algumas fotos comprovando que a obra está
avançando a passos largos, apesar de a população não saber disso e
de a mídia tampouco mostrar.

Trouxe aqui algumas fotos dessa obra. Na ocasião em que
estivemos em Cabrobó, havia apenas uma esteira de trator e, hoje,
essa obra está “sub judice”, no Tribunal de Contas da União;
entretanto, ela continua sendo executada, como se nada disso
estivesse acontecendo. Ela está sendo feita pelo 2º Batalhão do Piauí,
e o Ministro Geddel confirma que, dentro de 15 dias ou 1 mês, as
empresas licitadas já começarão a operar. Obrigada pela atenção.

- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à apresentação
de fotos.

O Sr. Luiz Carlos da Silveira Fontes - Obrigado pela intervenção.
Realmente, este é um momento grave que exige de todos nós um
posicionamento e é bastante favorável a oportunidade que nos está
sendo aberta pela Assembléia de Minas. Prosseguindo, o semi-árido é
apresentado pelo projeto de transposição de forma distorcida para a
população brasileira, dando a entender que os problemas do semi-
árido são restritos ao semi-árido setentrional, que pode ser
considerado como o semi-árido sem água. Isso casa muito bem com o
imaginário popular do povo brasileiro quanto à existência de uma terra
nordestina, em que falta água por completo.

Então, infelizmente, neste debate sobre transposição, há uma
distorção que leva a crer que a bacia do São Francisco não faz parte
desse semi-árido e que a única solução para os problemas ambientais
do semi-árido seria exatamente a importação de água, isto é, a
transposição, sendo as outras alternativas possíveis, de convivência
com a seca, apenas complementares a essa mega obra da
transposição.

Por outro lado, a bacia do São Francisco é apresentada como uma
região privilegiada, rica em água, que detém 70% das águas do
Nordeste. Em todos os debates que acompanhamos nos últimos
tempos sobre a transposição, os habitantes do São Francisco e
aqueles que defendem o rio são taxados de egoístas ou de
privilegiados. Tem-se dito que se vai retirar apenas um copo d’água
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do São Francisco e que nós estamos negando esse copo d’água,
mas, na realidade, uma conta simples sobre a vazão mostra que
serão retirados algo em torno de 20 trilhões de copos de água por dia,
o que daria para abastecer integralmente 100 milhões de pessoas, um
número muito superior àquele que é divulgado, o de 12 milhões de
pessoas que serão atendidas pela transposição.

A leitura desse quadro é feita como sendo um quadro de
desequilíbrio regional, justificando-se, com isso, a imposição da
transposição. A intervenção do governo federal se daria exatamente
para restabelecer esse equilíbrio, mas queremos demostrar que não
existe desequilíbrio entre essas duas regiões. Para a população do
Nordeste Setentrional, são distribuídas cartilhas prometendo
maravilhas, mudanças na vida de todo mundo, inclusive com
afirmativas do tipo “até D. Aurora poderia curar-se daquela coceira
horrível”, como se a transposição pudesse promover todas essas
mudanças.

Vamos fazer uma breve análise desse semi-árido dito sem água.
Antes de mais nada, é importante esclarecer que existem duas
realidades distintas: uma do interior da Paraíba, de Pernambuco; e
outra do Ceará e do Rio Grande do Norte. São duas transposições
que estão sendo propostas, do Eixo Leste ao Eixo Norte, mas, na
realidade, tudo é colocado como se fosse uma única transposição,
com objetivo de confundir.

É sabido que há um déficit hídrico na região do Eixo Leste, que se
destina, na sua maior parte, ao abastecimento humano.

Portanto, esse não pode ter o mesmo tratamento do chamado Eixo
Norte. No caso do Eixo Leste, há um reconhecimento, como disse
anteriormente, das cidades do aporte de água do São Francisco.
Todavia, ficam as perguntas: Por que um canal, e não adutoras? Por
que não se utilizarem as soluções adotadas por Sergipe e Alagoas,
que, no mapa, aparecem em linhas vermelhas? Foram construídas
diversas adutoras para atender suas cidades.

Conforme essas linhas pontilhadas, há aquelas adutoras planejadas
para atender o interior de Pernambuco. Essas adutoras, que ainda
não estão construídas, ficam exatamente ao lado do canal da
transposição. Quer dizer, estão substituindo as adutoras, que são
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muito mais efetivas e realmente atendem às necessidades de
consumo humano, por um canal, que sairá muito caro e precisará de
um subsídio cruzado a ser pago pela população do Estado de
Pernambuco.

O Comitê do São Francisco, desde 2004, aprovou a transposição, o
uso das águas do São Francisco para abastecimento humano em
outras bacias. Não haveria problema, pelo menos do ponto de vista do
Comitê, desde que provado que a água realmente é necessária e a
quantidade a ser transposta exatamente a de que se precisa para
esse abastecimento.

No caso do Eixo Norte, a situação é totalmente distinta. Nesse eixo,
a motivação principal é a irrigação, conforme reconhecido pelo próprio
texto do projeto do Ministério da Integração. Cerca de 90% da vazão
do Eixo Norte são destinados à irrigação. Esse eixo custará cerca de
70% do custo total das obras de transposição.

Isso, na prática, significa a adoção de um modelo de
desenvolvimento econômico, com uso intensivo da água, cujo custo é
elevadíssimo em regiões de carências hídricas, ou seja, em regiões
semi-áridas, com a pretensão de também atingir o litoral do Rio
Grande do Norte e do Ceará. Esse modelo é questionável, porque
está baseado numa água que vem de fora, sob situação de conflito,
por um alto custo. Assim, cria-se uma situação não sustentável a
longo prazo.

Realmente há necessidade de aporte dessa água para o Nordeste
Setentrional, mesmo que seja para irrigação? Precisamos lembrar-nos
de que esse projeto vem da época do Império, quando secas
dizimaram muitas vidas no Nordeste, porque não havia nenhuma obra
de infra-estrutura hídrica de reserva na área. Todavia, esse quadro
mudou muito daquele tempo até hoje, assim como os conceitos e as
tecnologias desenvolvidas na gestão de recursos hídricos.

Dessa época até agora, desenvolvemos o maior programa de
açudes do mundo em regiões semi-áridas. Hoje essa região detém
mais de 70 mil açudes públicos e 700 deles são plurianuais, o que
significa que resistem às secas. São preparados para resistir durante
30 anos secos, a cada 100 anos. Com esses açudes, numa
capacidade total de 37.000.000.000m³, é possível o enfrentamento
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das secas do Nordeste, tanto que isso já vem ocorrendo ao longo das
últimas secas.

Já dizia Theodomiro Araújo que nunca viu nenhum carro-pipa do
Ceará vir buscar água no São Francisco, o que significa dizer que
toda necessidade de água para abastecimento humano foi resolvida
com os próprios estoques existentes no Ceará, Rio Grande do Norte e
Paraíba.

Esse mapa mostra claramente o esforço do governo federal, por
intermédio do DNOCS, para a construção desses açudes. O que os
senhores estão vendo, em azul, são concentrações de espelhos de
águas no Brasil. Algumas regiões, como o Amazonas e a Bacia do
Paraná, são naturais, mas a área que nos chama a atenção é a do
Nordeste, onde se concentram essas manchas azuis, que são
exatamente os 70 mil açudes construídos nessa região. Se
analisarmos o balanço hídrico do Ceará, assim como os documentos
oficiais da Agência Nacional de Água, do próprio governo estadual,
perceberemos rapidamente que o total de demanda do Estado,
incluindo a irrigação, que utilizará 60% das suas águas, para 2025,
será de 83,5m3/s. No entanto, a disponibilidade do Estado é da ordem
de 102,1m3/s.

Isso significa dizer que haverá um saldo, em 2025, de 18,60m3/s.
Portanto, ousamos afirmar que não será necessário aporte externo
para esse Estado, pelo menos nos próximos 50 anos, mesmo para
irrigação.

Esse é um quadro do plano de recursos hídricos do Estado do
Ceará, publicado em 2007. Por meio desses gráficos, pode-se concluir
que o Ceará ainda não usa nem a metade das suas disponibilidades
hídricas.

O Eixo Norte pretende levar água do Rio São Francisco para a Bacia
do Rio Jaguaribe, que possui a maior potencialidade de recursos
hídricos do Ceará, ou seja, levar água para onde já tem água. Esse
mapa nos mostra que essa é a região do Estado mais rica em água.
Já a região oeste do Ceará, carente de recursos hídricos, não será
beneficiada pela transposição. Está claro que essa obra não se
destina a atender as necessidades de abastecimento humano.

Esse é o documento oficial do processo de outorga do projeto de
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transposição, mostrando que a demanda total do Ceará no Eixo Norte
é da ordem de 54,7m³s, e a vazão regularizada da Bacia do Rio
Jaguaribe de 53m³s. Se se adicionar a isso a transposição, em 2030,
o Ceará terá um saldo de 46m³s. Ou seja, estamos falando sobre a
geração de um saldo da ordem de 46m³s, em 2030.

Também o Banco Mundial e a USP fizeram estudos, que confirmam
isso. Esse gráfico nos mostra que não há necessidade de água no
Ceará para o crescimento previsto, nos próximos 30 anos. A única
necessidade projeta uma demanda potencial baseada nas terras
irrigáveis, e não nas possibilidades efetivas de ocupação dessas
terras com projeto de irrigação. Então, por que o Ceará e o Rio
Grande do Norte lutam tanto pela transposição, se não há
necessidade nos próximos 30 anos? É claro que há objetivos
imediatos, políticos e econômicos. Entre eles, destacamos que há o
interesse de serem feitos grandes projetos de irrigação, com preços
subsidiados pelos usuários urbanos, por meio do método do subsídio
cruzado, em que o usuário urbano pagará 20% a mais em sua conta
de água, e os agricultores, principalmente os grandes
empreendimentos, receberão água do São Francisco por preço
irrisório, para poderem competir com os agricultores da beira do São
Francisco e de Minas Gerais. Eles poderão exportar frutas, a partir
dos portos do Ceará e do Rio Grande do Norte, mais próximos da
Europa e, portanto, muito mais convenientes do ponto de vista
econômico, se compararmos aos agricultores posicionados na Bacia
do São Francisco, seja em Pernambuco, na Bahia ou em Minas
Gerais.

Por trás de tudo isso, há uma estratégia. O Ceará sabe muito bem o
valor da água e avançou muito no que diz respeito à gestão de água.
Esse Estado tem o objetivo, de longo prazo, de deter reserva para o
futuro, o que foi feito no Estado da Califórnia, em relação ao Rio
Colorado, nos Estados Unidos. O Estado da Califórnia procurou
apropriar-se de grande quantidade de água para prover seu
desenvolvimento futuro. Estamos diante desse mesmo quadro, em
relação ao São Francisco. E o Estado de Minas Gerais precisa estar
atento a isso, porque detém a maior parte das águas desse rio.
Entretanto, o que se reserva para Minas é muito menos do que o
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Ceará pretende levar. Talvez daqui a 30 anos, quando da previsão do
esgotamento da vazão alocável para os usos retirados das águas do
São Francisco, Minas Gerais e os demais Estados da bacia estarão
em amplo conflito, com o esgotamento da vazão, enquanto o Ceará
deterá reserva para garantir o seu desenvolvimento. Isso ocorrerá
quando a água estiver valendo, talvez, tanto quanto o petróleo.

Para vocês fazerem uma comparação, o Nordeste brasileiro,
apresentado como sem água, tem quantidade de terras irrigáveis
praticamente igual às da Bacia do São Francisco, o que mostra que
não se trata de terra sem água, como o governo federal procura
demonstrar.

Na realidade, com a transposição, pretende-se irrigar cerca de
200.000ha a mais nessa região, atingindo todo o potencial irrigado,
enquanto, na bacia do São Francisco, usando toda a vazão alocada,
não atingiremos nem 30% da nossa potencialidade de terras irrigadas.

Para chamar a atenção, só na bacia do São Francisco, temos cerca
de 180.000ha a 200.000ha de terrenos irrigados por falta de
investimentos. No Nordeste setentrional, aonde se quer levar mais
água, há cerca de 200.000ha paralisados. A maior parte deles não é
por falta de água, mas por simples problema de gerenciamento ou de
mercado.

Estudos realizados pela Universidade de São Paulo mostram que o
custo da água nesses perímetros irrigados do Nordeste setentrional
custará cerca de 10 vezes mais que na bacia do São Francisco.
Então, com o investimento da transposição, poderiam ser gerados
cerca de 10 vezes mais empregos na própria bacia do São Francisco,
sem se recorrer a subsídios.

Há uma agravante em tudo isso. A transposição retirará água de
uma região para outra de maior IDH. Esse é o quadro da bacia do São
Francisco. Nela temos cerca de 11 dos 100 piores IDHs do Brasil;
aliás, o 4º pior IDH fica nas margens do São Francisco, em Alagoas.
No traçado Eixo Norte, não há nenhum Município dessa lista dos 100
piores IDHs do Brasil, o que mostra que esse projeto é socialmente
injusto para as populações da bacia do São Francisco. E ele é um
projeto de transferência de renda.

Concluímos que a transposição não mudará o quadro de seca do
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semi-árido. O problema é climático, e não de falta chuva, muito menos
de falta de água, pois há água estocada. Esse problema de seca do
semi-árido exige um tratamento diferenciado, tem de ser distribuição
espacial do acesso à água, enquanto a transposição é uma solução
linear.

Nos documentos da transposição, verificamos que menos de 5% da
água serão destinados ao trajeto do canal do semi-árido. A maior
parte da água destina-se aos grandes açudes, próximo ao litoral, a
exemplo do Armando Ribeiro, no Rio Grande do Norte, e do
Castanhão, no Ceará.

Agora, a transposição é justificada como necessária para o
abastecimento humano, seja urbano, seja rural. É dito que ela matará
a sede de 12 milhões de pessoas; que não se pode negar um copo de
água para quem tem sede, e assim por diante. Será que esse projeto
tem esse cunho humanitário? Quem dá a melhor resposta é a própria
Agência Nacional de Águas, que fez um estudo amplo, chamado de
Atlas do Semi-Árido. Ele concluiu que o problema da água nas
cidades do semi-árido não é de estoque, mas sim de acesso, falta de
distribuição do estoque da água reservada ao longo desse processo
de açudagem. Há uma insuficiência da rede adutora. Muitas estão
paralisadas. Há uma perda da ordem de 50% na distribuição.
Enquanto não se fizer esse dever de casa, não há necessidade de
transposição.

Na maior parte das sedes municipais onde há problema de água, no
Ceará, a própria Agência Nacional de Águas detectou que se trata de
um problema de gestão ou de falta de adutora para mananciais
próximos.

Há um caso sempre citado, o da Região Metropolitana de Fortaleza.
Dizem que nessa cidade faltará água e haverá necessidade de água
da transposição. Essa afirmação é desmentida pelo próprio governo
do Ceará. No “site” do governo do Estado, há o projeto do canal da
integração, que levará 22m³/s para o Ceará e resolverá o problema
dessa região pelos próximos 30 anos. Estivemos lá com a Caravana
da Transposição.

Aproveito aqui para elogiar a iniciativa do Projeto Manuelzão, na
pessoa do Apolo e do Thomaz, que tiveram a iniciativa da Caravana.
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Pudemos ver, ao vivo, qual é a situação da região. Dialogamos com a
população que vive no entorno do Castanhão. Vimos que, dos 250km,
foram construídos 50km até agora. A água está parada lá, sem uso.
Se a necessidade é tão premente, por que não concluir esse canal e
levar a água que já está disponível no Castanhão e hoje é perdida
para o ar e para o mar?

Então, é isso que estamos vendo. A população da região sabe que a
transposição levará mais água, mas não mudará em nada essa
realidade.

Como eu disse, o governo do Ceará afirma, categoricamente, que,
nos próximos 30 anos, esse canal resolverá totalmente os problemas
da Região Metropolitana, inclusive os de irrigação. Isso mostra como é
falso o número de 12 milhões de pessoas. Só nessa região, há 5
milhões incluídos nesse número a que me referi, o qual é alardeado
todos os dias. Eu mesmo sou obrigado a ver, quase diariamente nos
jornais, que serão beneficiados 12 milhões de pessoas com o projeto
de transposição.

Essas são fotos da caravana. Vimos de fato lá no Castanhão um
grande desperdício de água. Nem um terço da vazão regular de água
do Castanhão está sendo usada até agora. Quer dizer, não há
necessidade da transposição neste momento. E, pasmem, parte da
população, principalmente nos assentamentos, não recebe água. São
atendidos por carros-pipas, os mesmos carros que vão ser eliminados
pela transposição.

A Agência Nacional de Águas mostrou no “Atlas de Recursos
Hídricos” que existirão áreas críticas para abastecimento humano nas
cidades em 2025. Essas áreas estão mostradas ali no mapa, são
aqueles polígonos em vermelho. Eu queria que vocês observassem
que, onde está previsto o canal do eixo norte, não há nenhuma área
em que se prevê abastecimento crítico em 2025; entretanto, a maior
parte das áreas é na própria Bacia do São Francisco, em Minas, na
Bahia, Alagoas e Sergipe. Exatamente nessas áreas, o governo
federal deveria ter um programa prioritário de atendimento, e não tem.

Quanto custa resolver o problema de abastecimento das cidades?
Muito menos que a transposição. Para atender aos Estados do
Nordeste setentrional, custaria aproximadamente
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R$2.000.000.000,00, o que é apenas uma pequena fração do custo
total da transposição. E, para atender a todo o semi-árido, inclusive
Minas Gerais, o custo seria de R$3.600.000.000,00 - mesmo assim é
a terça parte do custo real da transposição.

Falamos em cidades, mas quem sofre mais com a seca é a
população difusa, dos pequenos povoados, a que vive na área rural. O
próprio governo admite que essa população não será atendida pela
transposição: não adianta, não se pode resolver o problema dessa
população com o aumento de estoques localizados. A solução
realmente tem de ser espacial, com pequenas obras amplamente
distribuídas ao longo do semi-árido.

O maior exemplo de que canais não resolvem a transposição é o da
própria transposição natural que existe no Brasil, a do São Francisco.
Ele leva águas das terras úmidas de Minas Gerais até o Nordeste
semi-árido, pois o rio cruza Minas, a Bahia, Pernambuco, Sergipe e
Alagoas. Nessa região o que vemos é a população ainda fazer uso de
carro-pipa - muitas cidades de Sergipe fazem uso de carro-pipa.
Então, a transposição não resolverá o problema da lata de água na
cabeça nem do carro-pipa. Eu diria que, sob esse aspecto social, a
transposição para usos econômicos só se justificaria após o
atendimento adequado à população da bacia doadora.

A mais sensata solução hídrica seria a distribuição espacial e um
escalonamento no tempo. Aí, sim, haveria uma grande revolução no
semi-árido. Estaríamos levando água para todos. Seriam as águas da
redenção do semi-árido, em substituição a esse projeto, que é de
água para poucos, criando “as águas da ilusão”.

Em curto prazo, poderiam ser gerados benefícios imediatos, levando
a água a quem precisa, para a população dispersa. Há inúmeras
propostas. Não vou me delongar em cada uma delas, mas há, por
exemplo, o projeto das cisternas. De um milhão, não foram
construídos nem 20% ainda. Poderia investir-se muito mais na
perfuração de poços tubulares e na recuperação dos poços, que, em
sua maior parte, estão sem uso no Nordeste, por falta de manutenção.
Poderiam concluir essas obras paralisadas, que são da ordem de
400.000ha do semi-árido, e garantir a execução real do projeto de
revitalização do São Francisco.
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Não temos assegurados recursos efetivos para o projeto de
revitalização. A proposta de emenda à Constituição do Senador
Valadares dorme no Congresso Nacional. O governo federal nunca
demonstrou nenhum interesse em votá-la. E ela garante recursos
firmes para a revitalização ao longo dos anos. O que está previsto no
PAC para a revitalização é um sétimo do que está previsto para a
transposição e não atende às necessidades de revitalização da bacia.

Enfim, em médio e longo prazos, haveria tempo para se discutirem
essas posições e chegar-se a um acordo, a um pacto de gestão das
águas do São Francisco, tão importante para garantir o futuro do rio.
Poderíamos firmar um pacto sobre o semi-árido e, só assim, em longo
prazo, chegaríamos à possibilidade de transposição. Este seria um
procedimento mais adequado: o governo abrir a negociação, o
diálogo, o que, até hoje, não houve.

Sendo um projeto para uso econômico, como é nosso entendimento,
poderíamos dizer que é legítimo uma região pleitear o uso da água de
outra bacia para promover seu desenvolvimento econômico. O que
não é legítimo é utilizar de meios políticos para impor essa
transposição. É o que está ocorrendo em relação ao uso das águas do
São Francisco. Chamo a atenção para o fato de que, em todos esses
anos, não vi sequer um representante dessa região vir à Assembléia
de Minas Gerais dialogar com os comitês de bacias hidrográficas, com
o próprio Comitê da Bacia do São Francisco. Ninguém aqui veio
dialogar, negociar, pleitear. Sempre optaram por impor. E é dessa
forma que as coisas estão sendo conduzidas. Mas a caravana da
transposição fez o caminho inverso. Fomos os únicos a ir lá, levar
nossa palavra e conhecer a realidade de cada local.

As experiências de transposição no mundo indicam que
transposições não devem ser impostas. É essencial que sejam
precedidas de pactuação. Não deve haver ganhadores nem
perdedores, e é preciso assegurar ganhos eqüitativos tanto para uns
quanto para os outros. Se isso não ocorrer, o que o governo federal
estará fazendo será perpetuar esse conflito, que já dura décadas e
pode se acirrar nos próximos anos, à medida que a situação se
agravar, à medida que as mudanças climáticas levarem à diminuição
de vazões do São Francisco.



1196

Não há certeza sobre sinais futuros no Brasil, mas algumas
sinalizações do Inpe mostram a possibilidade de diminuição da vazão
do São Francisco, pela diminuição das chuvas, aqui, no Estado de
Minas Gerais. É sabido que parte das chuvas de Minas Gerais é
decorrente do fato de que a Amazônia gera vapor d´água, esse vapor
d’água transita ao largo dos Andes e se choca com as massas de ar
frio que chegam do Sul. Então, Minas Gerais transforma-se numa
caixa d´água. Se houver mudanças no Amazonas, haverá mudanças
também em Minas Gerais, portanto mudanças na vazão do São
Francisco. É, no mínimo, inconseqüente fazer essa grande
intervenção, sem antes analisar melhor a possibilidade de
agravamento da situação naquele rio.

Diria mais: a imposição da transposição pode gerar conseqüências
graves para o futuro sustentável do rio. Sabemos que 94% da
disponibilidade hídrica do São Francisco provém dos afluentes;
portanto não é verdade que as águas do São Francisco são federais;
são, antes, águas estaduais. E dependem do uso que cada governo
estadual fará de suas águas e do uso que fará de seus afluentes. E aí
vem uma questão importantíssima, para a qual poucos atentam, mas
que preocupa o Comitê do São Francisco, que são as chamadas
vazões de entrega. Quanto Minas Gerais terá de entregar, de cada
afluente, para o São Francisco? Foi previsto um número muito grande:
salvo engano, Minas Gerais terá de entregar aproximadamente 80%
das águas de cada afluente, para que se mantenham as vazões do
São Francisco, previstas para garantir a energia elétrica para o
Nordeste e a transposição do rio. Se essa condição não for atendida,
não há garantias de vazões suficientes, no São Francisco, para todas
as demandas. Precisamos fazer um pacto na Bacia do São Francisco,
que chamamos de Pacto das Águas, e saber como vamos distribuir a
vazão, que pode ser retirada do rio, para uso construtivo. Quais serão
as vazões de entrega de cada Estado? Enquanto isso não for firmado,
qualquer retirada de água para transposição afeta todo o Estado
daquela bacia.

Fazendo uma simulação, proposta feita pela Agência Nacional de
Águas, no plano da Bacia do São Francisco e que foi rejeitada pelo
Comitê, à ocasião, esse quadro mostra que Minas Gerais tinha direito
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de retirar 31m3 por segundo da calha do São Francisco, enquanto a
transposição pretende levar de 65m3 a 67m3 por segundo, em média,
quer dizer, a transposição terá direito de retirar da calha do São
Francisco duas vezes mais do que Minas Gerais.

Os senhores podem ver que essa transposição não é tão pequena
como se diz diariamente na mídia nacional.

Para concluir, entendemos que a transposição poderia até ser um
dos atos finais em outro programa de desenvolvimento integrado e
sustentável até mesmo do semi-árido brasileiro. Poderia ser fruto de
um pacto pelo semi-árido e pela gestão das águas do Rio São
Francisco. Mas, com certeza, nunca o primeiro. Neste momento
histórico, a atuação do Estado de Minas Gerais e dos seus
parlamentares pode ser decisiva para o futuro do Rio São Francisco.
Essa é a esperança que depositamos aqui, a partir desse ciclo de
debates que está sendo promovido pela Assembléia Legislativa do
Estado de Minas Gerais. Muito obrigado pela atenção.

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

Palavras do Sr. Jesuíto José Gonçalves
Boa-noite ao Gil Pereira, boa-noite a todos e a todas. Meu nome é

Jesuíto e sou representante do Quilombo da Lapinha e das
comunidades tradicionais ribeirinhas.

Esse é o símbolo do vazanteiro, o barranqueiro como é chamado.
Essa história começa numa longa caminhada da organização dos
vazanteiros. Essa imagem é da matriz da minha cidade Matias
Cardoso. Não sou contra o agronegócio, sou a favor do
desenvolvimento. Mas o grande problema advindo com a Ruralminas,
ainda com o financiamento da Sudene, foi que, em Matias Cardoso,
os pequenos produtores da agricultura familiar ficaram com 7% da
área de seu Município, enquanto 93% ficaram para a produção de
frutas para exportação - não sou contra isso, até louvo falar que
estamos exportando fruta - e para a criação de gado extensivo. Essas
famílias ficaram encurraladas e foram para a beira do rio. Há mais de
10 mil famílias de vazanteiros que vivem desde Manga e Matias
Cardoso até Pirapora e Buritizeiro.

Quem somos os vazanteiros? Os ribeirinhos que trabalhamos um
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pouco na terra alta e na vazante do rio. A nossa vida está associada
aos ciclos de enchente, cheia, vazante e seca do Rio São Francisco.
Somos um povo que vive em suas ilhas e barrancas, manejando suas
terras crescentes, tirando o sustento da pesca, da agricultura nas
vazantes, do extrativismo e da criação de animais. Hoje, com o
desenvolvimento, limitaram-nos aos 7%. Veio um problema grande
com a criação do parque. O Município, que só tinha 7% para o
produtor, hoje tem 56% com o parque. Não sou contra o meio
ambiente, sou a favor. Mas, quando se pensa em meio ambiente,
deve-se pensar também no cidadão que vive lá.

Temos um grande problema com a labuta dos pequenos agricultores
e dos pescadores. A fiscalização do IEF e do Ibama é grande. Tudo é
proibido fazer. Não há solução. Perguntamos a um funcionário do IEF
o que o parque levou para o Município de bem econômico e social,
porque com o ambiente não se pode fazer nada. Não sou contra o
Projeto Jaíba, mas que fosse considerado aquele povo que é
remanescente dos quilombos, que são famílias tradicionais que vivem
às margens do rio. Eles deveriam ser considerados e ter
oportunidade.

Quando criaram o programa de distribuição de terras de colonos, em
uma reunião, perguntei por que não davam preferência a esse pessoal
que a Ruralminas e os fazendeiros expulsaram. Responderam que
não. Iriam trazer o pessoal de fora para experiência. Só 1% do
pessoal daqui da região teria direito à área de irrigação.

Há 8 anos, para se implantar essa área de irrigação, o custo era de
R$40.000,00 por 5ha, por produtor. Na mesma ocasião, havia o
benefício do Pronaf D, que limitava a R$15.000,00, para manter um
pequeno proprietário ali. Ora, para se estruturar um produtor de 5ha
eram necessários R$40.000,00 e o Pronaf D, em que as coisas
sempre eram pensadas de um jeito e planejadas, já não dava certo, -
os caras endividavam e não tinham mais acesso a outro crédito. Entre
o pessoal que está no assentamento do projeto da Codevasf há
muitos enrolados com as dívidas.

O que me revolta é que o pessoal que veio de fora tem um
tratamento diferenciado. Eles têm água tratada, assistência médica,
energia elétrica e estradas. Os tradicionais, não. Eu moro nessa
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comunidade, desde que nasci. Há 300 anos, os meus antepassados já
moravam ali. Se são registrados 100mm de chuvas já não se
consegue ir à cidade. A cidade de Matias Cardoso não tem
maternidade. Só em Manga ou em Jaíba. Em Matias Cardoso só se
morre.

Essa é a minha preocupação, e sem querer ofender os políticos,
mas, para mim, quando eles passam por lá é de olhos vendados e
ouvidos tapados. Eles não nos ouvem nem nos enxergam. Essa é
questão.

Essa fotografia que vocês estão vendo aí é de um dos quilombolas
tradicionais, que foi expulso de suas terras para dentro da ilha.
Estamos reivindicando essa área, mas o IEF ainda cria briga. O IEF
pegou 56% do Município. Há essa área de 2.600ha com plantação de
mudas de árvores nativas. O mesmo governo nos está perseguindo.

Temos outra área, a do chamado Pau Preto. É outra briga porque
eles querem expulsar o pessoal dali. Além do parque em si, há o
entorno, que se chama APA, ou seja, nos 4km em torno não se pode
plantar isso nem fazer aquilo. Uma bióloga me falou: “Vocês não
poderão pescar esse peixe aí porque ele é para o jacaré e para os
pássaros comerem”. Então, falei: “E esse pessoal que foi criado aqui
com os peixes?”. Ela disse: “Não, eles têm de procurar uma outra
alternativa”.

A alternativa é uma bolsa-renda de R$45,00. Um dos pesquisadores
da Unimontes me entrevistou. Perguntou se uma bolsa-renda de
R$90,00 era satisfatória. Disse que não era. Perguntou-me se uma
bolsa-renda de R$200,00 era satisfatória. Disse que não. Perguntou-
me então se uma bolsa-renda de R$300,00 era satisfatória. Disse que
não. Falei que era necessário uma reciclagem do pessoal, uma
capacitação e que encontrassem uma maneira de se agregar valor ao
produto para que o pessoal não ficasse dependente do bolsa-família
ou do bolsa-renda.

A Sudene e a Ruralminas desenvolveram o nosso Município?
Desenvolveram, mas para o agronegócio. Quanto às famílias
tradicionais não se vê uma comunidade em boas condições. Para o
projeto Jaíba, para os japoneses, holandeses - e não sou contra os
imigrantes - há estradas, energia e água tratada. De Matias Cardoso a
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Gado Bravo são 50km e ocorre o mesmo problema. Se chover 100mm
não se consegue parar. Lá tem médico, mas não tem um hospital para
fazer um parto, uma cirurgia ou pelo menos para engessar uma perna.
Eles não enxergam que Matias Cardoso precisa de uma assistência.

Aí se vê a grande diferença. Os grandes empresários estão lá. Não
se vê um desses empresários junto à comunidade. O projeto Jaíba
investe quase U$S1.000.000.000,00 na agricultura empresarial. Não
sou contra. Se tirassem 1% desse projeto e se pensassem nas
comunidades tradicionais dali, já seria bom.

O Incra e o governo federal devem pensar em acertar com os
fazendeiros disponíveis e negociar com os sem-terras e com os
quilombolas, pois vivemos em situação de ocupação também.
Ocorrem no rio a destruição da mata seca, o uso abusivo da água do
São Francisco e a contaminação com agrotóxico. Culpam o vazanteiro
por esse assoreamento, porém eles possuem apenas enxadas. Pode
ser que contribuam um pouco, mas, na verdade, a degradação vem
das nascentes, dos venenos dos irrigantes e do grande volume de
água puxado pelo Projeto Jaíba. Os vazanteiros não têm dinheiro para
comprar bomba, nem sequer para comprar comida.

Quem está pagando a compensação ambiental da degradação do
Jaíba e do São Francisco? Cobram dos pequenos produtores. Não
sou geólogo, não tenho conhecimento técnico, mas acredito que o
assoreamento do São Francisco é ocasionado pelas barragens, pela
velocidade da água levando tudo que encontra pela frente - dá para
saber quando se está por uma grota, porque ali há terra. Não é o
vazanteiro que causa esses problemas.

Falam sobre a APA, e aparece o lagedão. Em Matias Cardoso, há
um morro que adoro. Ele fica perto da igreja onde fui batizado,
crismado e casado. Sou a favor de que aquele morro seja conservado.
Mas há uma pedreira nesse lagedão, da qual não podemos tirar brita
nem pedra, porque a APA não permite. Entretanto podemos comprar
pedra de Janaúba, a 150km, ou seja, em Janaúba pode-se tirar brita;
em Matias Cardoso, não. Parece que as autoridades vedaram os
olhos e os ouvidos para a nossa região, porém o agronegócio avança
sobre o cerrado, com a monocultura do eucalipto.

Participamos de uma reunião sobre biodiversidade em Riacho dos
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Machados, porque o São Francisco não é apenas a barranca, mas as
nascentes do Gurutuba, do Rio Verde, etc. Com a expansão da cana-
de-açúcar, com a implantação da usina de álcool, além de estarem
comprando grande parte das terras, estão arrendando-as também. O
governo do Estado está arrendando terras para plantar eucalipto,
aquelas em que o sertanejo vive da cata do pequi.

Há um grande programa da Cooperativa Grande Sertão para se
fazer o aproveitamento das frutas nativas, aumentando seu
extrativismo, mas convivendo com a natureza. Desde 2002, há um
projeto de revitalização para a Lagoa e para a comunidade da
Lapinha, o qual foi encaminhado para o governo, que o devolveu.
Voltou, mas não sei como está seu andamento.

As conseqüências da seca das nascentes e dos córregos são a
poluição e o assoreamento. O que será feito? Antes de transpor, é
necessário socorrer o rio, que está pedindo socorro. Nunca vi tirar
sangue de um doente para se doar a outro, doente ou são. Com o
pouco conhecimento que tenho, peço às autoridades, e aos políticos
que revejam esses problemas do Norte de Minas e do rio São
Francisco.

“Vim te dar um gole d’água e pedir tua bênção. O que queremos é
revitalização. O que queremos é um apoio aos vazanteiros, terra para
os quilombolas em busca de terra firme.”

Esse é o acampamento de uma terra ocupada desde a Ressaca, em
uma área de 2.400ha. O IEF possui mais de 50.000ha, mas quer essa
terra para plantar mudas de árvores nativas. Esse acampamento está
a mais de 8km do São Francisco e a mais de 12km do Rio Verde
Grande. Mas para eles só serve essa terra.

Já temos experiência. Essa foi uma visita que fizemos à Serra do
Ramalho. A Vila Boa Esperança situa-se às margens do São
Francisco. Lá, o Incra já implementou um programa de assentamento
extrativista.

Lá já existem mais de 600 famílias que criam pequenos animais e
valorizam o peixe - defumam, congelam e tiram o filé. Nós, aqui de
Minas, podemos pegar esse exemplo para agregar valor ao produto.

A Resex de Pau Preto possui um projeto de convivência com o
Parque Estadual Verde Grande. Essas famílias já convivem lá há mais
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de 30 anos. Não posso alongar-me, mas a verdade tem de ser dita,
custe o que custar. Enquanto o grupo de moradores estava nessa
reserva, ela ficou intacta. Quando o IEF entrou lá, com um guarda-
parque e não sei quantos fiscais, um jatobá de 100 anos foi cortado. O
governo diz que é fiscal, mas parece-me que o particular fiscaliza
muito mais.

Na vizinhança, temos o Quilombo da Vargem da Manga, onde a
Codevasf comprou uma reserva. Quando a reserva de 500ha era do
fazendeiro, ninguém mexia. Lá tinha jacarandá e uma série de
madeiras. Há tempos, por mais de anos, eles tiram madeira de lá, e
ninguém vê. Agora, nesse acampamento de quilombo, fechamos um
termo com o Juiz para ocupar uma área de 23ha. Ao desmatarmos
para fazer roça, disseram que não podíamos fazer isso porque a área
era de preservação ambiental. Todos os dias, eles estão lá multando,
e nem a polícia nem o IEF vêem a madeira que eles levam do parque.
Assumo o que digo. A prova de que estão extraindo madeira está lá,
pois não conseguem arrancar os tocos.

Falei com o representante do IEF que o lugar só era bom para
reserva, porque o conservávamos. Se há 100 anos tivéssemos
destruído a reserva, não haveria mais nada. Lá há família da quinta
geração, e ainda há mata virgem, onde nunca colocaram uma
carvoeira, nada.

Pedimos que agreguem valor aos produtos nativos, com o
beneficiamento de frutas nativas e dos quintais, como o umbu, o
maracujá nativo, a manga, etc. O programa do PCPR para essas
fabriquetas e para assentar um produtor gasta R$40.000,00. Eles
destinaram R$500.000,00 para 20 associações em Matias Cardoso.
Então cada produtor disputa pela comunidade um trator. Só um trator
custa R$80.000,00. Fica aquela briga: dividir R$500.000,00 para 20
famílias, e não sobra dinheiro para o programa.

Como agregar valor? Como fazer uma fábrica ou promover melhoria
de uma unidade de licenciamento de rapadura, de farinha? O padrão
permitirá a comercialização dos produtos? Falam que temos de dar
um jeito, entrar com a participação da sociedade e fazer uma coisa
para tapear, só para dizer que existe, mas, se chegar uma
fiscalização, o produto não poderá ser colocado no mercado.
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Apresentamos uma carta-manifesto das mulheres e dos homens
vazanteiros. Povos das águas e das terras crescentes do São
Francisco. Falamos nessa língua barranqueira: Terra crescente, por
quê? Essas ilhas nascem, crescem, aumentam, saem aqui, saem lá e
desaparecem. Não se trata de uma terra firme, por isso se chama
crescente.

Queremos ser reconhecidos, ter os nossos direitos garantidos,
direito ao uso de nosso território, às terras altas, margens, ilhas, e às
terras crescentes; queremos que o Incra priorize de imediato a
desapropriação das áreas de fazendeiros em conflito com os
vazanteiros e que implante um modelo de reforma agrária que
respeite nossa forma de viver e de produzir; queremos que cesse a
degradação do rio, de seus afluentes, de suas cabeceiras, nascentes
e áreas de recarga; queremos que os cerrados e as caatingas sejam
preservados e que seja aprovada a Proposta de Emenda à
Constituição nº 131/2003, que os torna biomas nacionais; que os
povos das gerais e da caatinga sejam apoiados em suas iniciativas de
produção e de acesso à terra; queremos que as carvoarias sejam
submetidas a rígido controle, quando não reprimidas e coibidas;
queremos a intensificação das investigações, seguida de punição e
medidas imediatas de controle, correção e impedimento da poluição
dos Rios das Velhas e São Francisco, como a provocada pela Copasa
e pela Votorantim Metais; queremos dar a nossa contribuição na
recuperação dos peixes, das lagoas criadeiras, na recomposição de
sua vegetação de acordo com o nosso jeito de produzir e viver. Por
isso precisamos de uma legislação ambiental e de políticas públicas
apropriadas.

Voltando a essa reivindicação do Incra, quero dizer que participei de
uma audiência pública em Janaúba. Quando se chega ao Incra em
Belo Horizonte, os representantes dizem que não existe pessoal nem
recursos. Mas provamos que voltaram R$1.000.000,00 para pagar as
terras que estão na área dos quilombos, o que é justo, pois é a área
do conflito. Então, com todo o respeito aos políticos, isso parece ser
um desinteresse, porque o que vejo é a história de quererem
aumentar de 250ha para 2.500ha essas terras devolutas, e não fazer
justiça e dividir renda, terras. Não entendo isso.
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Queremos a multiplicação de reservas extrativistas em toda a bacia
do São Francisco, para preservação, controle e uso sustentável das
comunidades ribeirinhas e vazanteiras, geraizeiras e caatingueiras;
queremos ter respeitado o nosso direito à educação em todos os
níveis e que o ensino reconheça e estimule o nosso jeito de viver, de
produzir, de conviver com o rio; que o projeto de transposição seja
imediatamente paralisado. Precisamos é, um dia, poder dizer que o
São Francisco não mais vai morrer.

Queremos ter respeitado o nosso direito à saúde, a estradas, a
transporte até as sedes dos Municípios; queremos acesso à
eletricidade, que se façam investimentos em formas alternativas de
produção de energia, suspendendo a construção de novas barragens
que expulsam famílias e degradam ainda mais o rio e o povo do rio.

O Rio São Francisco não pode ser recuperado, revitalizado, como
vocês estão dizendo agora, sem nós, o povo vazanteiro. A história
conta, é nosso dever, nosso direito e obrigação dos senhores. Por
isso escrevemos esta carta.

Esse é um tempo em que muitos estão falando do Rio São
Francisco. Falam até em transpor suas águas, mas nós aqui
continuamos esquecidos. Nós somos como o rio, nós somos o rio.
Sofremos com ele quando suas nascentes secam, seu leito se enche
de areia, suas águas diminuem, perdem força, são represadas,
poluídas, degradadas. O rio é como a gente: se ele está humilhado,
nós também estamos humilhados.

O povo do rio pede a sua proteção.
Propostas de articulação popular em defesa do Rio São Francisco:

apoiamos o que propõe a revitalização de verdade, com terra, água
limpa, peixes, rios correndo; uma revitalização popular, com o povo da
bacia definindo os rumos desse processo. Defendemos o rio e o povo
vivos. Como? Com reforma agrária; agricultura familiar; assentamento
das comunidades quilombolas; prioridade absoluta para a preservação
ambiental; freio no processo de monocultura do eucalipto; seriedade
nos licenciamentos ambientais; investimentos pesados em
saneamento e tratamento de esgoto; reforço dos órgãos responsáveis
pela fiscalização ambiental. Muito obrigado.

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

O Sr. Presidente - A Presidência manifesta aos convidados os
agradecimentos pela honrosa presença e, cumprido o objetivo da
convocação, encerra a reunião, convocando as Deputadas e os
Deputados para as especiais de amanhã, dia 22, às 9 e às 20 horas,
nos termos dos editais de convocação, e para a ordinária também de
amanhã, às 14 horas, com a ordem do dia já anunciada. Levanta-se a
reunião.

ATA DA 52ª REUNIÃO ESPECIAL DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 22/11/2007

Presidência dos Deputados José Henrique e Fábio Avelar
Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa -

Registro de presença - Destinação da reunião - Palavras do Sr. João
Mendes da Rocha Neto - Palavras do Sr. Apolo Heringer Lisboa -
Palavras do Deputado Paulo Guedes - Palavras do Sr. Antônio
Thomaz Matta Machado - Palavras do Deputado Almir Paraca -
Palavras do Deputado Antônio Carlos Arantes - Esclarecimentos
sobre os debates - Debates - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados e a Deputada:
José Henrique - Dinis Pinheiro - Alencar da Silveira Jr. - Agostinho

Patrús Filho - Almir Paraca - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro
- Arlen Santiago - Bráulio Braz - Carlos Pimenta - Célio Moreira -
Djalma Diniz - Durval Ângelo - Elisa Costa - Fábio Avelar - Gil Pereira
- Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João
Leite - Lafayette de Andrada - Luiz Tadeu Leite - Paulo Cesar - Paulo
Guedes - Pinduca Ferreira - Ronaldo Magalhães - Ruy Muniz -
Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Weliton Prado - Zé Maia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Às 9h15min, declaro

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

Ata
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- O Deputado Gil Pereira, 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 os

Exmos. Srs. Deputado Fábio Avelar, Vice-Presidente da Comissão de
Meio Ambiente desta Casa e autor do requerimento que deu origem a
este evento; Deputado Paulo Guedes, membro da Comissão de
Transporte desta Casa e autor do requerimento que deu origem a este
evento; Deputado Gil Pereira, Vice-Líder do Governo nesta Casa,
Coordenador da Cipe São Francisco em Minas Gerais e autor do
requerimento que deu origem a este evento; Deputado Almir Paraca,
membro da Comissão de Meio Ambiente desta Casa e autor do
requerimento que deu origem a este evento; Deputado Antônio Carlos
Arantes, membro das Comissões de Política Agropecuária e do
Trabalho desta Casa e da Cipe São Francisco em Minas Gerais; João
Mendes da Rocha Neto, Secretário Executivo do Plano de
Desenvolvimento do Semi-Árido, representando o Ministro da
Integração Nacional, Geddel Vieira Lima; Deputado Antônio Passos,
da Assembléia Legislativa de Sergipe e Presidente da Cipe São
Francisco no biênio 2005/2006; Promotor de Justiça Alex Fernandes
Santiago, Coordenador das Promotorias de Justiça de Defesa do Rio
São Francisco; Antônio Thomaz Matta Machado, Presidente do
Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco; e Apolo Heringer
Lisboa, Coordenador da Caravana em Defesa do São Francisco, do
Semi-Árido e Contra a Transposição.

Registro de Presença
O Sr. Presidente - Registramos a presença dos Exmos. Srs. Luiz

Carlos da Silveira Fontes, geólogo, professor da Universidade Federal
de Sergipe e Coordenador Regional do Baixo São Francisco do
Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco; Jesuíto José
Gonçalves, representante das populações tradicionais e Presidente da
Associação Quilombola da Lapinha; Ronaldo, Prefeito Municipal de
Francisco Sá; Iton Reis, Prefeito Municipal de Baldim; Antônio
Chaves, Prefeito Municipal de Igarapé; Vereador Gilson, da Câmara
Municipal de Vargem Bonita; Brexinha, Vereador à Câmara Municipal
de Várzea Bonita, na nascente do Rio São Francisco; Tim, Prefeito
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Municipal de Santana do Jacaré; José de Oliveira, o Juca, Prefeito
Municipal de Capitão Andrade; e José Nery, Prefeito Municipal de
Cristiano Otôni.

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

debates “O Rio São Francisco e o desenvolvimento sustentável do
Semi-Árido”, com a apresentação do painel “Propostas de
Desenvolvimento do Semi-Árido Brasileiro”.

O Sr. Presidente (Deputado Fábio Avelar) - Bom-dia a todos e a
todas. Cumprimento a Mesa dizendo da nossa satisfação de
coordenar, na parte da manhã, os nossos trabalhos. Ontem tivemos a
abertura deste importante ciclo de debates e, dando continuidade a
ele, teremos algumas palestras que serão proferidas a partir deste
momento. Lembro a todos que, após as exposições, abriremos o
debate. Daremos início à reunião, convidando o Sr. João Mendes da
Rocha Neto, Secretário Executivo do Plano de Desenvolvimento do
Semi-Árido, que representa, neste evento, o Sr. Geddel Vieira Lima,
Ministro da Integração Nacional, e disporá de até 30 minutos para sua
exposição, sobre o tema “Proposta de Desenvolvimento do Semi-
Árido Brasileiro, segundo a visão do Ministério”.

Palavras do Sr. João Mendes da Rocha Neto
Bom-dia a todos e a todas. É um prazer estar nesta Casa Legislativa

representando o Ministério da Integração e trazendo um pouco do que
temos para contribuir com essa discussão que envolve a conservação
e a preservação desse importante curso d’água, o Rio São Francisco,
e a relação que ele estabelece com suas populações próximas e mais
distantes, em um processo de desenvolvimento da região do semi-
árido brasileiro. A nossa fala é uma síntese de um trabalho feito -
depois vou passar esse documento às mãos do Deputado Fábio
Avelar -, “O plano do semi-árido”, que está publicado desde 2005.
Vamos, aliás, fazer aqui o “mea culpa” do governo federal, que não
tem divulgado esse documento construído com a preocupação
exatamente de tirar - ou de não centralizar - o foco dessa ou daquela
obra, mesmo porque um processo de desenvolvimento não pode estar
centrado somente em uma grande obra estruturante. Fizemos uma
discussão e verificamos que existia um outro conjunto de políticas
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públicas que poderiam encaminhar o processo de desenvolvimento do
semi-árido. Falaremos um pouco sobre essa nossa discussão do
desenvolvimento do semi-árido. Vou começar tentando mostrar a
questão da desigualdade, como pensamos os desequilíbrios regionais
brasileiros nas escalas macrorregionais e microrregionais. Sempre
trabalhamos com esses quadros que mostram as desigualdades entre
algumas unidades territoriais do bloco da União Européia, dos
Estados Unidos e do Brasil.

Só para termos uma breve noção do assunto, a diferença entre o
produto do Estado mais rico e o do Estado mais pobre dos Estados
Unidos, em 2004, era de aproximadamente duas vezes, como mostra
a transparência. São os Estados de Delaware e de Montana.

Chamo a atenção para a situação da Europa dos 15, dos 25 e dos
27. A Europa dos 27: a inclusão da Romênia e da Bulgária fez com
que a Europa se assustasse bastante, porque até o que havia era
aproximadamente três vezes o PIB de Luxemburgo, que era o país
proporcionalmente mais rico. Não falamos em números absolutos,
pois é claro que a Alemanha é a maior potência econômica do
continente; mas, proporcionalmente, era o maior PIB, em relação ao
da Grécia.

Quando há esse alargamento - e entraram os 10 e mais os outros 2
na seqüência -, chega-se a quase 8. Nos “nuts”, que são como as
nossas microrregiões, recortes menores do continente europeu, isso
chega a quase 13 vezes. Isso é muito assustador para eles.

Chegamos ao Brasil, para termos uma dimensão de como são
dramáticas as nossas desigualdades. Em 2002 tínhamos quase 29%
entre a unidade da Federação mais rica e a unidade da Federação
mais pobre. O PIB proporcional eram o do Distrito Federal e o do
Maranhão. Esta coluna mostra nossas microrregiões em números
absolutos. É claro que o PIB de São Paulo supera todos os demais
PIBs municipais do País, mas o nosso PIB proporcional mais alto é o
do Distrito Federal. O nosso menor PIB em microrregião é o da
baixada maranhense. Temos uma diferença de 36 vezes entre a área
mais rica do País e a área mais pobre, mostrando que somos um País
marcado pela desigualdade. Mais à frente mostraremos que o semi-
árido é uma síntese do mundo e do Brasil. Apesar de os números



1209

apontarem um agregado de extrema pobreza, há áreas dinâmicas.
Isso não quer dizer que nessas áreas não exista pobreza; há também
áreas completamente estagnadas.

Falarei um pouco sobre a missão do Ministério, em função dessas
desigualdades. O Ministério tem a tarefa precípua de promover o
desenvolvimento sustentável e a integração das regiões menos
dinâmicas. Nossa preocupação é relacionada às regiões que têm
pouca oportunidade no processo histórico. Sabemos que o mercado
cria assimetrias, desigualdades e injustiças. A iniqüidade territorial
está presente no Brasil e precisamos diminuí-la. O Ministério da
Integração deve ter essa missão precípua de cuidar das áreas
estagnadas.

Essa é a nossa política de desenvolvimento regional. Precisávamos
ter uma política que norteasse o caminho por onde o Ministério
deveria caminhar.

Estou no Ministério da Integração há quatro anos. Não sou do
Ministério da Integração, mas do Ministério do Planejamento. Estou
cedido ao Ministério da Integração há quatro anos, para cuidar da
área dos planos de desenvolvimento.

O que tínhamos? Há quatro anos, começamos a discutir essa
política de desenvolvimento regional, que só ganhou corpo no início
deste ano, após decreto do Presidente da República, que a instituiu.
Refiro-me ao Decreto nº 6.047. Na política, está claramente definido
que ela deve tentar reverter as tendências de concentração que
existem pelo processo natural de crescimento do País, que concentra
riquezas nas áreas que já são mais ricas. Precisamos reverter essas
injustiças. Essa reversão passa pela dimensão econômica, de
ativação e animação das economias locais. No entanto, existem áreas
em que a situação de estagnação passa também pela ausência de
cidadania. Por isso mencionamos a articulação com as políticas
sociais, quer dizer, na ausência completa de oportunidades, não
podemos deixar esses pequenos territórios ao sabor do mercado.
Precisamos chegar também com uma cesta de políticas públicas às
áreas sociais. Basicamente essa é a missão da política de
desenvolvimento regional do País. Esse desenvolvimento objetiva
ampliar as oportunidades de regiões desassistidas, a fim de que
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sejam incluídas e, conseqüentemente, ofereçam oportunidades às
suas populações.

Ontem fiquei muito feliz ao ouvir o Jesuíto dizer que o Bolsa-Família
era importante, mas que ele, mesmo que fossem R$90,00, R$100,00,
R$150,00, R$200,00, gostaria de ter outro ganho. Quer dizer, o
trabalho dele. No Ministério temos dito sempre que temos de achar a
porta de saída do Bolsa-Família. Com isso, não quero dizer que
estamos desejando dar fim a esse programa, que é muito importante.
Temos de possibilitar que essas populações tenham seus próprios
ganhos, que se insiram no mercado, que consigam ter possibilidade
de não ficarem somente com a renda de R$90,00, R$120,00, pois
precisam ir pelo menos um pouco mais adiante. E essa conquista
passa pela questão de dar oportunidades, que podem ser individuais
ou coletivas. Esse mapa está disponível no “site” do Ministério da
Integração, onde há a explicação do método que o gerou. Esse é o
mapa-síntese da política de desenvolvimento regional do Brasil. O
recorte é microrregional. Cruzamos a dinâmica do PIB das
microrregiões com a renda, para que pudéssemos fazer uma
classificação, que nos mostrasse as regiões estagnadas, as
dinâmicas, as de alta renda e as de baixa renda. As regiões de alta
renda basicamente estão nas metrópoles. Volto a dizer: quando
falamos em alta renda, os números muitas vezes não revelam a
realidade completa. Sou geógrafo e trabalho muito com a discussão
acerca dos números. Falo aos meus alunos que as estatísticas são
instrumentos, mas não revelam a realidade completa, que só se revela
quando desembarcamos nos territórios. As metrópoles são
classificadas como de alta renda, mas sabemos que também nessas
regiões há grandes bolsões de miséria. No entanto, na política o
raciocínio é a discussão social. Não estou dizendo que o Ministério da
Integração se isenta disso, mas a política social está sujeita aos
Ministérios que dela cuidam, especificamente, o Ministério do
Desenvolvimento Social, que deve tratar disso. No nosso caso, a
política de desenvolvimento regional passa por um conjunto de
instrumentos, que se ligam ao financiamento e ao desenvolvimento
para animação das atividades econômicas. Assim, hoje, não podemos
financiar aquelas áreas que já têm dinâmica própria, sob pena de
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reconcentrarmos recursos. Para que vocês tenham noção, o “site” do
Ministério tem um estudo mostrando que a Sudene e a Sudam, ao
longo de suas existências, concentraram 85% de seus recursos nas
metrópoles. Oitenta e cinco por cento dos recursos que a Sudene
financiou no Nordeste ficaram em Fortaleza, Recife e Salvador. Isso
não possibilitou a justiça territorial para a Região Nordeste como um
todo. O mesmo ocorreu com a Região Norte, onde os recursos
ficaram concentrados em Belém e Manaus. Ao classificarmos regiões
de alta renda, estamos dizendo que nós, Ministério da Integração, por
meio de nossos instrumentos de financiamento, não chegaremos
àqueles locais onde o mapa está branco, ou seja, regiões de alta
renda. Iremos às três outras classificações. Chegaremos aos locais
identificados nesse mapa pelas cores verde claro, verde escuro e
alaranjado. Gostaria que vocês observassem a questão do Maranhão,
lá em cima, verde, ou seja, uma área de extrema pobreza, e a questão
do Norte de Minas, Estado de vocês. Minas Gerais é uma síntese do
Brasil: o Sul de Minas está representado pela cor branca, ou seja, é
classificado como alta renda, mas o Norte do Estado tem a presença
das três outras classificações, isto é, baixa renda, estagnada e
dinâmica. Essa dinâmica no Norte de Minas foi definida - questão para
refletirmos - pela chegada da soja na área de cerrado. Como disse
anteriormente, o IBGE nos mostra o número frio. Posteriormente,
analisamos a qualidade do número. Trabalhamos aqui com o número
frio que nos foi entregue pelo IBGE e com o qual faremos o
cruzamento.

Premissas da política. É uma política de âmbito nacional, tem um
papel estratégico do governo federal criando nexo para as iniciativas
endógenas. Por que colocamos isso? Porque não podemos chegar
com receitas prontas e acabadas, sob pena de reproduzirmos todos
os desastres que tivemos nos últimos anos. Precisamos ter critérios.
Temos um mapa de referências. As iniciativas devem surgir dos
territórios, que devem identificar suas potencialidades, suas
possibilidades. É uma política de governo, porque combina ações
transversais em parceria com Ministérios afins, Estados e Municípios.
Ao final de minha exposição, chamarei um pouco a atenção de vocês
sobre isso.
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Abordagem em múltiplas escalas. Macrorregional. Colocamos o
Nordeste-Semi-Árido e o Jequitinhonha-Mucuri grifados. O
Jequitinhonha-Mucuri é uma área prioritária, para a qual temos um
plano desenhado e publicado. Chegamos à questão do Nordeste. Se
expurgássemos o semi-árido, os números ficariam muito semelhantes.
Verificamos como está a situação do Nordeste e imaginamos, por
conseqüência, como estaria o semi-árido. O Nordeste, apesar da
população de nove Estados, participa com menos de 10% do PIB
brasileiro. No PIB “per capita”, alcançamos cerca da metade. Lembro
que a metade desse PIB “per capita” significa uma situação dramática.
Se retirarmos as metrópoles e deixarmos somente o resto, a média do
PIB para o Nordeste brasileiro cairá drasticamente.

Nível de escolaridade. Lembro sempre que esses números do
Nordeste estão um pouco melhorados, porque as grandes cidades e
as capitais nordestinas estão inclusas. Se as retirarmos, as
diferenciações serão drásticas, dramáticas.

Instrumentos da nossa política. Coloquei aqui somente os planos
que nos interessam mais. Temos outros planos.

Temos o Plano do Nordeste, um documento elaborado pelo
Ministério e que está disponível no “site”. Faltou divulgação também.
Há o plano do semi-árido, e, como já mostrei, estamos aguardando
uma agenda para iniciar as audiências públicas. Os nossos fundos de
desenvolvimento do Nordeste estão a cargo da Adene, que hoje
voltou a ser Sudene. Não tenho autorização do Ministro e não sei se,
quando chegar em Brasília, ainda terei meu lugar no Ministério, mas
queria dizer a vocês que boa parte da RG do Norte de Minas está
dentro da Sudene. Não sou mandatário da Sudene, mas como ela é
vinculada a nós, sinto o drama por que estão passando. A
Superintendência foi recriada no início do ano pela Lei Complementar
nº 124, juntamente com a Sudam. E o seu decreto de instalação saiu
há aproximadamente 40 dias, só que estão com dificuldades. Não se
consegue instalar a Superintendência, há uma série de questões. E
boa parte dessa pressão pode ser feita pela sociedade, a fim de que a
Superintendência se instale de fato não somente no Nordeste, como
no Norte de Minas Gerais.

Outros instrumentos que temos são aqueles ligados à infra-estrutura
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hídrica e irrigação, desde barragens, pastagens molhadas, grandes e
pequenas obras. Temos procurado uma articulação interministerial
com a Câmara de Políticas, da qual fazem parte 23 ministérios. É um
esforço que o Ministério da Integração tem feito para fazer com que os
outros ministérios voltem sua atenção para a discussão da política de
desenvolvimento regional. Ela precisa deixar de ser setorializada.
Sempre nos esforçamos para isso, mas nos sentimos tristes pelos
ministérios não terem essa visão. Eles falam em desenvolvimento - e
me desculpe se estiver aqui algum representante de outro ministério -,
mas não sabem o que ele significa, porque o desenvolvimento é um
conjunto de ações. Não posso falar em desenvolvimento somente sob
uma ótica. Preciso ter um “portfolio” de políticas que possibilitem esse
desenvolvimento. Essa Câmara tem sido um esforço envidado no
âmbito do Ministério, para que consigamos avançar. O semi-árido foi
colocado como uma região prioritária pelo Presidente desde o início
do primeiro mandato. Por isso mesmo, ocorre uma coisa muito
engraçada no ministério. Todos os planos saíram com números. O
plano do semi-árido é o número 1, e o Plano do Nordeste veio com o
número 4. Ele terminou depois do plano do semi-árido, porque
tínhamos a máxima urgência em colocar esse documento inicial para
discussão do semi-árido. O norte da discussão do plano, posta no
documento em função da situação que encontramos no semi-árido, é
a inclusão social. Colocamos em um dos braços a competitividade
sistêmica, que é a inclusão através das atividades econômicas, como
bem mencionou ontem o Jesuíto. É exatamente para que essas
populações identifiquem suas potencialidades e possam competir. O
processo envolve também a distribuição dos ativos sociais, ou seja,
desconcentrar os bens e serviços coletivos. Estive há 15 dias em
Fortaleza falando sobre o desenvolvimento do semi-árido, e a Dra.
Silvana, da Secretaria de Planejamento de lá, informou que a cidade
concentra 85% dos serviços do Estado do Ceará. Mais 10% ficam
entre Sobral e Juazeiro do Norte, e os outros 174 Municípios dividem
os demais 5%, o que é uma concentração absurda. Tenho certeza de
que esses números chegam muito perto dos valores de todos os
Estados do Nordeste brasileiro; essa concentração é muito grande.
Precisamos distribuir os ativos sociais: universidades, escolas
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técnicas, escolas de ensino médio, hospitais. Esse conjunto de
serviços possibilita também que essa população se fixe nas cidades.
Colocamos ainda ações em múltiplas escalas territoriais, porque
precisamos entender que a política é de âmbito nacional. Temos os
planos macrorregionais, mas também devemos olhar para o território,
a parte menor.

Só conseguiremos ir adiante se houver a discussão da gestão
ambiental, ou seja, se conduzirmos esse processo de
desenvolvimento olhando para o meio ambiente.

Princípios do Plano. São vários, mas estes são grandes estratégias:
reorganizar, fortalecer, criar novas frentes de expansão econômica e
divulgar a importância da economia do semi-árido. O Norte de Minas é
uma área que, apesar de dinâmica, como aparece na nossa política,
assim como boa parte do Nordeste, tem de depender menos da soja e
das grandes produções e diversificar a sua base produtiva. Promover
a utilização dos recursos hídricos, respeitando o preceito da
preservação, da conservação e do manejo controlado dos recursos.
Aliás, não podemos pensar em nenhum tipo de uso do Rio São
Francisco, dos rios que o alimentam e de tantos outros do Nordeste se
não tivermos a preocupação de garantir, a vida deles. Esse é um dos
pontos que a nossa equipe sempre aborda quando discutimos outros
programas, até do Ministério. Promover atividades que chamamos de
“rurbanos”, que casam o meio rural com o meio urbano. Ou seja, não
podemos ter aquela visão de que a economia do semi-árido se baseia
nas atividades agrícolas e também não podemos conferir primazia
total à rede urbana da região. Precisamos promover um casamento,
que tem sido muito difícil, pois vivemos um momento de competição
não somente entre países, Estados, mas também entre Municípios.

Para terem uma idéia, o Plano do semi-árido traz alguns dados
contundentes. O semi-árido é uma síntese do Brasil. Dos 1.133
Municípios do semi-árido, 15 concentram 25% do PIB do semi-árido.
Ou seja, é uma riqueza extremamente concentrada. Então, a
discussão das atividades “rurbanas” visa ao fortalecimento das
cidades médias localizadas no semi-árido brasileiro, com aquela
distribuição dos ativos sociais.

Há um nexo em tudo o que estamos colocando. Apoiar o
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fortalecimento e a expansão da agricultura familiar e a reestruturação
fundiária com base no desenvolvimento territorial. Temos procurado
estabelecer um diálogo com o MDA sobre os seus territórios rurais
para saber como podemos potencializar as ações daquela câmara dos
23 Ministérios e levá-las para as nossas e para as áreas deles como
sendo prioridade.

Fortalecer os mecanismos de participação e organização da
comunidade e a cidadania. Essa também tem sido uma de nossas
preocupações. Quando falamos em comunidade, referimo-nos à
sociedade como um todo e às instâncias municipais. Lá em Brasília
sentimos muito isso, em razão da pouca capacidade técnica dos
Municípios. Isso não é culpa deles. Muitas vezes, o que os leva a essa
incapacidade é justamente a falta de continuação dos projetos. Alguns
Ministérios trabalham por demanda, publicam seus editais, pedem os
projetos com determinado formato, mas eles não chegam. Então, a
culpa não é do Município. Hoje somos reféns dos órgãos de controle.
Não podemos aprovar projetos nem liberar convênios se esses
documentos técnicos não atenderem aos manuais, sob pena de, mais
para a frente, o Tribunal de Contas da União ou a Controladoria-Geral
da União nos impedirem de agir, causando-nos um problema maior.

Então, o que hoje discutimos no âmbito da discussão do Plano do
Semi-Árido é que precisamos fortalecer os Municípios, capacitá-los,
para que eles consigam chegar ao governo federal, para que eles
dependam menos de consultorias, pois consomem 50% do dinheiro
que o Município recebe. Então, apenas 50% da obra será feita.

Apoiar criação de institucionalidade e mecanismo de gestão
regional, sub-regional e local. Sempre falo que o Ministério da
Integração é um Ministério pequeno: não temos braço para
acompanhar muita coisa. Temos ações vinculadas como o DNOCS, a
Codevasf, a Sudene, a Sudam, mas não temos braço. O governo está
sem capacidade para chegar a 100% na gestão. Precisamos
estabelecer parcerias com institucionalidades, fazer pactos que nos
ajudem na gestão desses planos.

Aqui vemos os principais projetos de ações do governo federal
específicos para o semi-árido: Conviver, Promeso, Produzir,
Promover, APLs, Proágua Semi-Árido, o combate à desertificação,
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que está no âmbito do Ministério do Meio Ambiente, o Bioma
Caatinga, o Zoneamento Ecológico Econômico, Inclusão Digital, a
Recuperação e Transferência de Perímetros de Irrigação, que está
conosco, e o DNOCS, o estímulo à irrigação privada, a construção da
ferrovia transnordestina, que é uma obra do Ministério dos
Transportes, mas que teve a sua engenharia feita pelo Ministério da
Integração, com financiamento do BNDES, a hidrovia do São
Francisco, a revitalização e o projeto de integração das bacias.

Desafios para o semi-árido: retomada do planejamento estratégico,
para que consigamos ver o semi-árido não somente amanhã, mas em
médio e longo prazo. Sub-regionalização e enfoque territorial. Temos
que encarar que o semi-árido, apesar das condições fisiogeográficas
semelhantes, é muito diverso no seu interior. Fortalecimento das
instâncias de pactuação sub-regional: participação, precisamos ter
parceiros na ponta. Articulação de programas federais, estaduais,
municipais e o terceiro setor. Precisamos também fazer isso. Quando
fizemos o plano do semi-árido, fizemos uma rodada de reuniões com
os governos dos Estados. O Plano contempla esses programas que
os governos estaduais nos apontaram e que casavam com os
programas do governo federal.

Precisamos fazer novas rodadas, o que já está sendo objeto de
negociação do Ministro, porque os governos mudaram e alguns
programas foram modificados e outros foram incluídos por ocasião da
entrada dos governadores. Garantia de instrumentos e recursos para
viabilizar as políticas dos projetos. Aí concordo com vocês. Temos
observado na imprensa que o orçamento federal é aprovado e, no
início do ano, temos os famosos contingenciamentos que vão
cortando tudo e, às vezes, chegamos ao final do ano com
pouquíssimo dinheiro a ser disponibilizado. E quando temos um
superávit, o dinheiro é disponibilizado e, dentro do Ministério, temos
um problema: temos pouco tempo para analisar projetos, fazer todo o
fluxo e encaminhar para a consultoria jurídica aprovar. E, quando
chega o dia 14 de dezembro, a Secretaria de Orçamento Federal faz o
rapa do Tesouro Nacional, e levam todo o dinheiro. Quem não aprovar
até o dia 14, acabou-se. Isso é algo que a sociedade deve nos ajudar
a garantir porque nós, lá, somos apenas a Secretaria do Plano do
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Semi-Árido, muito pequena dentro de uma estrutura muito grande.
A criação do Fundo de Desenvolvimento Regional está incluída na

reforma tributária, da forma como pretendemos, e já está bem
encaminhada. Depois de muitos embates, o Ministério da Fazenda
aceitou esse Fundo, que teria um olhar nacional, salientando sempre
que esse Fundo não vai para as áreas brancas do nosso mapa.

Não deixei meu “e-mail”, desculpem-me. Quem quiser anotar:
joao.neto@integracao.gov.br.

Como havíamos dito, o semi-árido é uma síntese. Nossa
preocupação em construir esse plano surgiu quando fui para o
Ministério da Integração, e a Profa. Tânia Bacelar era Secretária de
Política de Desenvolvimento Regional. Discutimos, verificamos o que
era o Nordeste e o que era o semi-árido brasileiro. Os dados do censo
de 2000 do IBGE mostram que 56% da população do semi-árido é
hoje urbana, reside em pequenas e médias cidades. Na área de
atuação da Sudene, esse percentual sobe para 68%, ficando muito
próximo da média brasileira, de 85%. Temos de ter grande cuidado
com as cidades do semi-árido. A garantia hídrica para essas cidades
deve ser objeto da nossa preocupação.

Outra discussão que travamos no início desse plano e que os dados
mostravam é que a participação da agricultura vem caindo
aceleradamente. Há uma transferência feroz para o setor de serviço.
Isso também nos preocupa bastante. Estamos construindo uma
economia do semi-árido voltada para a prestação de serviços, que
pode gerar riqueza, mas há um problema na origem: de onde virão os
alimentos para essa população? Sabemos que o mercado é perverso.
As áreas que melhor pagam estão no centro-sul, e vão receber
alimentos. As áreas que não podem pagar, ficarão sem. Essa queda
acentuada na participação da agricultura foi objeto de preocupação.

A riqueza do semi-árido está concentrada em poucas cidades.
Quando digo riqueza, subentende-se o PIB. Isso não significa que não
haja pobreza nas cidades consideradas ricas. Enfatizo isso quando
estamos em Brasília, porque em pesquisa da Unesco e da Unicef
publicada em julho, entre as dez cidades mais violentas do País,
quatro estão na rota da soja, considerada uma das áreas ricas do
País. Onde há muita riqueza, também há muita pobreza. As pessoas
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se deslocam procurando oportunidades.
Essa síntese do semi-árido fez com que a Profa. Tânia mostrasse a

necessidade da elaboração de um plano inovador, que traga
estratégias. Não deveríamos descer ao nível de programas, porque
somos somente Ministério da Integração. Não temos ascendência
sobre os demais Ministérios nem mandado para mandar nos outros
ministérios. Ao construir o plano do semi-árido, elaboramos um
conjunto de estratégias passíveis e possíveis de debates e embates,
que deveriam ser comunicadas aos outros Ministérios, para que eles
saíssem do seu enfoque setorial passando para um processo de
desenvolvimento regional, como algo muito maior, que incorpora a
dimensão territorial. Todos os Ministérios territoriais, como o MDA, o
MMA, o MI, os Ministérios da área econômica, do Planejamento, do
Desenvolvimento, da Indústria e Comercio e da Fazenda. Apesar de a
política pública do Ministério da Fazenda não ter materialidade, é ela
quem comanda tudo, que é a política macroeconômica do País. E
também os Ministérios da área social. O esforço de construir o Plano
de Desenvolvimento do Semi-árido nada mais foi do que uma tentativa
de sensibilizar os demais órgãos do governo federal para que eles
consigam ver o processo de desenvolvimento como resultante de um
esforço, num momento histórico, para transformarmos a realidade do
semi-árido.

Encaramos a presença do Rio São Francisco como um fator muito
importante. Relativamente à questão fisiogeográfica, no Nordeste um
conjunto de características aponta para uma grande fragilidade. Digo
sempre aos meus alunos que o bioma caatinga é muito frágil. Na
caatinga, a agricultura tem de ser implementada com muito cuidado,
porque no Nordeste há graves problemas de solo. Se tiramos a
vegetação original, plantamos e o regime pluviométrico é de
enxurradas, se um processo de lixiviação desnudar a parte de cima,
acabou-se; entramos num processo de desertificação, e para revertê-
lo fica muito caro. Quando apontamos esse conjunto de estratégias e
problemas, desejamos afirmar que o problema não é apenas do
Ministério da Integração. Tentaremos articular, mas o problema está
na área social, na agricultura, na questão ambiental.

Nosso desejo e nosso desafio - para o que contamos com a
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colaboração de vocês - é fazer com que esse plano seja do
conhecimento do maior número de pessoas, para que consigamos, de
fato, abrir essa interlocução e fortalecer a interlocução da secretaria,
do Plano do Semi-árido, com os demais Ministérios. Quando a
população toma conhecimento do plano, pergunta se o restante do
governo federal está atuando nisso.

Hoje, temos sido uma voz isolada. Conseguimos nos articular com o
Ministério da Integração, mas não conseguimos sensibilizar os outros
órgãos do governo. Precisamos da pressão popular, para que os
outros órgãos do governo saibam que a população tem conhecimento
disso e quer algum tipo de resposta. Agradeço a atenção.

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

Palavras do Sr. Apolo Heringer Lisboa
Bom-dia. Estou achando vocês meio desanimados. Vou ver se

consigo contribuir positivamente, porque é um debate fundamental
para o Brasil a questão da água. Aliás, em se falando do São
Francisco, é um debate nacional fundamental. E, ao tratar do rio, da
região semi-árida e da transposição, posso discutir não só todos os
problemas brasileiros, como também os problemas do mundo inteiro.
Quando discutimos transposição, estamos imbuídos de um sentimento
universal, que mexe com todos os problemas do mundo. Isso não está
separado.

Gostaria que apagassem a luz, que ficássemos em atitude de
reflexão e que assistíssemos à projeção que aparecerá no telão
durante um minuto e meio. Acho que conseguiremos ficar quietinhos
nesse tempo. Peço que todos acompanhem a apresentação.

Terminou. Muito obrigado. Peço que acendam as luzes novamente.
Essa é a bandeira do planeta Terra que estamos propondo a todos

os povos da África, da Europa e da América Latina. Vamos sugerir
que cada Nação, não digo Estado, coloque no mastro as suas cores
nacionais, mas que a bandeira do planeta Terra seja a mesma para
todos os povos.

Esse negócio de cada país ter uma bandeira está-nos levando a
formar exércitos, a fazer guerras, e queremos a paz no mundo. Guerra
só serve a ricos e poderosos, fabricantes de armas, que mandam os
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filhos dos pobres para morrer e, depois, ganham muito dinheiro. A
nossa luta é pela paz, pela inclusão social e está interligada. É com
esse espírito que falarei alguma coisa para vocês.

A miséria e o sofrimento não ocorrem somente no semi-árido e não
estão ligados apenas à questão da água. Querem dizer que há
miséria, porque não há água, mas o que dizer quanto à miséria das
favelas de São Paulo? E a miséria das favelas de Belo Horizonte, do
Rio de Janeiro, de Recife e de Fortaleza? Há casas chiques e, ao
lado, uma favela, gente sofrendo, morrendo e vivendo menos.
Portanto, não é só problema de água. Quem não tem água não tem
dentista, não tem dente, não tem roupa, não tem carro, não tem
estrada, não tem escola boa para os filhos. Estão mentindo ao povo
brasileiro quando dizem que o problema é a falta de água. O problema
é sociopolítico-econômico, ainda mais se me refiro aos Estados do
Ceará e do Rio Grande do Norte.

A Caravana chegou até lá, onde estivemos. Na região do Nordeste
setentrional, há o fenômeno da seca. Na época em que a seca é
prolongada, morre o gado, a pessoa fica desesperada, mas direi algo
que os assustará um pouco, mas vocês me darão razão. A seca não é
por falta d’água no Brasil. A seca é por concentração de água.
Explicarei melhor. A chuva, no clima semi-árido, na região do Norte de
Minas - sou de lá, fui criado em Salinas, meu pai era agrônomo, eu
viajava muito pela região -, cai pesada apenas por dois ou três meses,
ficando o resto do ano sem chover. Quando chove, enchem-se os rios,
depois, a água vai embora. Acabou. Se há falha de chuva por um ano,
sofreremos. Por que não há uma política de coletar a água da chuva
naquelas fazendas, na agricultura familiar? Por que o governo não
investe em obras hídricas para coletar água e guardá-la na região ou
para fazer poços? Há vários poços artesianos construídos no Norte de
Minas que não funcionam, e estão estragando por falta de energia
elétrica.

Quanto à questão da concentração de água, no Ceará existe a
maior reserva de água de todo o semi-árido brasileiro. Está lá, nos
açudes, que começaram a ser construídos há 100 anos, mais
precisamente em 1906. E essa água doce, equivalente
aproximadamente a umas seis ou sete Baías de Guanabara, está
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concentrada. A concentração de água no açude não resolve o
problema do povo que mora espalhado pelo sertão. Estou falando da
população difusa, dispersa, que mora lá longe. Consegue-se
facilmente levar água para as cidades e para projetos de irrigação,
mas como levar água a uma população espalhada no meio do mato?
Esse é o problema. A população difusa só pode ser atendida por
oferta difusa de água. E oferta difusa de água é chuva e poço. Como
levar um cano para cada casa espalhada no meio do mato? Mas, para
a cidade é fácil, executando-se obras de adução de água, que são
aqueles canos que levam água a uma cidade, para ser distribuída.
Portanto, é mentira - não há outra palavra - dizer que se vai fazer a
transposição do São Francisco para levar água para o povo pobre, o
povo que sofre com a sede no sertão nordestino. Para isso não há
outra palavra: é mentira, para enganar o povo. Esse é o principal
argumento contra a transposição, e só esse basta. É impossível
distribuir água do São Francisco para a população dispersa do sertão
do Nordeste, do Vale do Jequitinhonha ou do São Francisco. É
tecnicamente impossível. Posso levar água para a população de uma
cidade ou de um projeto grande de irrigação. Demanda difusa, oferta
difusa. Demanda concentrada, oferta concentrada. Essa é uma lei
irrevogável, não há como ser contra ela. Prometer levar água para o
povo que está com sede e dizer que é por isso que se fará a
transposição é mentira. O governo federal tem o dever, e devia ser
cassado se não o cumprir, de ir à televisão pedir desculpas ao povo
brasileiro por ter mentido. Isso é mentira. Está enganando o povo,
usando a sede, a fome, a miséria, e é terrível aproveitar-se de uma
situação de miséria e oferecer a ilusão da água. É a mesma coisa que
eu chegar a uma região pobre - o povo passando fome -, e dizer:
tenho muita pena de vocês, construirei, aqui, um grande
supermercado. E construo um supermercado, cheio de mantimentos,
com todo o tipo de comida. E daí? Como vão comprar o que está no
supermercado? É ilusão. Esse é um problema sério.

A engenharia pode fazer a transposição e construir grandes obras.
Não discuto a capacidade dos engenheiros; todavia, como diz João
Suassuna, de Pernambuco, não há nada mais sem sentido do que
fazer com competência algo sem sentido. Farei muito bem-feito algo
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que não serve para nada?! O problema é a concentração de água. É
preciso distribuir a água dos açudes com obras de adução de água
para povoados e cidades. Isso precisa ser feito. Por exemplo, fui
criado em Salinas. Sempre havia água no Rio Salinas; todavia ele
está começando a secar; aliás, agora já não seca, porque construíram
umas barragenzinhas. Em torno das barragens do Norte de Minas,
que era para o povo pobre morar, mas só há rico, casas de campo da
burguesia. O povo está morando no antigo campo de aviação, numa
favela. Isso acontece na região do Ceará e do Rio Grande do Norte
em torno do Castanhão, do Armando Ribeiro. Fomos lá agora. Está
escrito nesta revista - aliás, os senhores poderão lê-la aqui - que essa
água não é para a população, mas sim para os grandes. O povo não
pode nem chegar perto, pois o canal é muito grande. Tem polícia
vigiando. Estamos diante de uma questão complexa. Querer fazer a
transposição é complexo de faraó. Para que o faraó construía aquelas
pirâmides? Será que já pensava em turismo há 2.000 ou 3.000 anos?

A transposição é uma obra desnecessária, uma mentira, e custará
muito caro: no mínimo, R$20.000.000.000,00. Gastarão uma e meia
represa de Três Marias só no bombeamento e, depois, na água que
se perde. É retirada água antes da produção de energia elétrica.
Então não produzirá energia elétrica na cascata da Chesf. Há
necessidade de mais água ali.

Há um estudo da Chesf que foi publicado no Dossiê de Energia da
USP. O engenheiro Bermann, especialista em energia, disse que há
quatro turbinas em Xingó e Itaparica que não foram construídas
conforme o projeto inicial das hidrelétricas, porque não havia água
suficiente. Produziriam 3.500MW - aliás, 10 turbinas de energia
elétrica de Três Marias não foram construídas, porque não tem água.
Eles dizem que levarão só um pouco de água: 26m³, que é 1% do que
vai para o mar. Se assim for, levarão apenas 1,6% da água que já
existe nos açudes. Como podemos fazer uma mudança total levando
um pouco só mais de água, ou seja, 1,6%? Eles dizem que, de vez
em quando, levarão 127m³. Isso daria uma média de 64m³ por
segundo. Se no ano inteiro se for bombeando, levariam 4,1% dos
37.000.000m³, ou seja, mais de 12 Baías de Guanabara. Na
transposição, o que desejam levar, num grau máximo, equivale a
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2.100.000.000 por ano na série histórica. Isso é o que evapora de
água no Castanhão todo ano. Quer dizer, eles levarão o que evapora
por ano. Não é possível essa transposição!

Gostei muito do discurso de ontem do Sr. Tilden e dos Deputados
Paulo Guedes e Almir Paraca. Temos uma afinidade, pois as nossas
opiniões convergem. Realmente o imediato é a revitalização do Rio
São Francisco, que está podre, matando os peixes. Por que estão
morrendo? Por que o rio está assim? Porque tudo é feito para servir à
ganância dos seres humanos, que querem ganhar dinheiro com tudo.
Só não vendem a mãe, porque não acham quem compre.

Direi algo que chocará vocês: para revitalizar qualquer bacia
hidrográfica, temos de desumanizar. Enquanto tudo na natureza
estiver a serviço do ser humano, não haverá saída. O ser humano
arrebenta a natureza. Até o momento, isso tem ocorrido, mas, um dia,
nossa consciência mudará, e seremos diferentes. É impossível
revitalizar o Rio São Francisco priorizando as atividades humanas.

O humanismo é coisa do diabo, é guerra, desmatamento,
monocultura, agrotóxico, é transformar mata atlântica em carvão.
Temos de pensar que o ser humano tem a mesma importância dos
pássaros, dos peixes, das árvores. Temos de pensar o mundo desse
jeito, senão não haverá saída. Justificam o desmatamento de todo o
cerrado, secando o São Francisco ainda mais, para plantar cana-de-
açúcar, agora cana de álcool, para salvar o planeta. O etanol salvará o
planeta. O Lula, o Bush e o Al Gore salvarão o planeta com
monocultura, desmatando a Amazônia para plantar capim. Isso é
humanismo, o ser humano no centro de tudo. Temos de tirar o ser
humano do centro de tudo.

Quem é o melhor representante dos rios? Os peixes. Se é bom para
o peixe, é bom para os nossos filhos. Temos de mudar o raciocínio.
Antigamente, achavam que o centro do universo era a Terra. Demorou
milhares de anos para esse conceito mudar. Temos de mudar essa
idéia. Os passarinhos, os peixes, as árvores têm o mesmo direito à
vida que nós. Até a cobra jararaca tem o mesmo direito. Com o seu
veneno faz-se medicamento para tratar pressão alta. Mas, mesmo que
não houvesse remédio, ela é importante. Não é por ser útil ao ser
humano que a mata deve ficar de pé ou não. O uso de agrotóxico está
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envenenando todos.
Revitalização não é apenas tratar esgoto. Deputados Paraca e

Paulo Guedes, revitalização é mexer no modelo econômico de
produção e consumo, que confunde riqueza com dinheiro. Riqueza
são os rios vivos, as matas, as crianças nas escolas. Riqueza de um
país é a floresta amazônica; não é transformar tudo isso em dinheiro,
em carvão, e acabar com tudo, criando desertos.

Os políticos só correm atrás de voto. Os políticos e os partidos só
estão preocupados com eleição. Quem se preocupa com as futuras
gerações? O calendário partidário eleitoral está criando problema ao
nosso planeta. A nossa referência tem de ser a Terra.

Querem levar um canal da transposição para o Nordeste, dizendo
que essa água acabará com a miséria de lá. Não é o que dizem? O
Rio São Francisco não é um canal de água? Resolveu o problema dos
ribeirinhos, de quem mora a 10km do rio? O Rio Jequitinhonha não é
perene? Resolveu o problema da miséria do Jequitinhonha? Como
levar água do São Francisco em um canal para o Ceará resolverá o
problema de uma região com 400.000km², quase do tamanho de
Minas Gerais? Minas possui 580.000km². Levarei água de um canal
para todas as roças espalhadas no mundo, com cano subindo e
descendo morro, ligando energia elétrica? Quando botam fogo no
mato, queima-se o cano, roubam o cano. Como controlarei o
pagamento da energia elétrica? Lá custará seis vezes mais caro, no
canal; no Norte de Minas, custa seis vezes mais barato, na fazenda.

Peço ao pessoal do PT, Deputados e militantes - em minha
juventude, ajudei a fundar o PT -, que diga ao Lula que ele está
errado.

Eu, muitas vezes, divergi do meu pai. Sou de origem evangélica, e
hoje não tenho nenhuma religião, penso com a minha própria cabeça.
Aprendi na minha igreja que o Papa podia errar. A Igreja Católica
falava que o Papa era infalível, mas aprendi que o Papa erra. Se o
Papa erra, o Lula não pode errar? Viajávamos com o companheiro
Lula e tomávamos cachaça juntos. Agora ele não erra mais, agora que
virou amigo do PMDB, de todos e daqueles que nos combatiam. Tudo
bem, o seu governo tem muita coisa boa. Ele não é pior que o
Fernando Henrique. Mas ele não pode errar? Será que o pessoal do
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PT, Paraca e Paulo Guedes, não pode chegar lá e dizer:
“Companheiro Lula, seu governo está ótimo, mas você está errando
na transposição.”? Vocês não podem falar isso? Vocês estão com
medo do companheiro? Não queríamos construir um partido de baixo
para cima? Agora é de cima para baixo?

Vamos, então, nos unir em torno da revitalização do rio e de um
programa brasileiro para o semi-árido, a fim de levarmos água para a
agricultura familiar e a produção animal familiar. Vamo-nos unir para
acabar com o desmatamento. A Marina Silva disse que a produção
pode aumentar três vezes sem se desmatar mais nada. O Brasil já foi
muito desmatado, e o problema é sistema de propriedade que sempre
terá de desmatar mais. Um coisa grave: estão usando o Exército
brasileiro para amedrontar os povos indígenas e quilombolas que
moram na região do São Francisco a fim de se fazer a transposição.
Um dos maiores hidrólogos do Brasil, o Aldo Rebouças - infelizmente,
ele está doente e queremos até homenageá-lo, pois não está mais
com uma vida acadêmica -, autor de “Água doce no Brasil”, disse que
o Nordeste do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco
têm grande quantidade de água sim. Ele disse o seguinte: o
pernambucano tem 1.320m3 por habitante por ano, quase igual ao
alemão. A disponibilidade hídrica de um pernambucano é quase a do
alemão. O baiano tem o mesmo tanto de água que um francês. O
piauiense tem quase a mesma quantidade de água que um norte-
americano. A água existe, mas está concentrada nos açudes e no
chão, sem contar a água subterrânea e a chuva que cai. Ou seja, o
problema não é a falta de água, mas a má gestão e administração da
água. José do Egito aconselhou ao Faraó que, na época das vacas
gordas, juntasse mantimento para a época das vacas magras. Se
houvesse obras hídricas nas roças, fazendas e onde mora o povo
visando capturar, coletar e armazenar água da chuva, teríamos um
estoque de água para o resto do ano. Mas isso não é feito.

Tais obras deveriam ser feitas com recursos do governo federal, que
usaria os R$20.000.000.000,00 - não sou contra o uso dos
R$20.000.000.000,00 - para o semi-árido brasileiro. Aliás, a Agência
Nacional de Água - Ana -, um órgão do governo federal, propõe que o
Atlas do Nordeste faça adução de água para 34 milhões de pessoas
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do Vale do Jequitinhonha, do Vale do Rio Pardo, do Vale do São
Francisco, do Ceará e da Paraíba. Ou seja, 34 milhões de pessoas
seriam beneficiadas com água para abastecimento humano e
dessedentação de animais.

O custo total dessa obra que atingiria uma cidade de 5 mil
habitantes seria de R$3.600.000.000,00, o que é muito mais barato. É
uma proposta do governo federal que mostra que a transposição não
é necessária. Estamos diante de uma falsidade: não falta água na
região do semi-árido, a água está mal administrada. Se utilizarmos a
água da chuva e as reservas subterrâneas, fazendo uma obra hídrica
de adução de água dos rios e dos açudes para as cidades pequenas,
médias e grandes e povoados, resolveremos grande parte do
problema.

Estamos diante dessa situação. É preciso fazer a revitalização, mas
não há prioridade para isso. A revitalização virou distribuição de
dinheiro para fazer o tratamento de esgotos. É muito importante tratar
os esgotos, mas, se não tivermos um projeto de revitalização com
visão de bacia hidrográfica e não com visão municipal, não se
resolverá o problema. Temos que ver o rio como um todo. O Rio São
Francisco, por exemplo, não é um rio federal, estadual ou municipal. A
bacia hidrográfica é nacional. A bacia do Rio Amazonas é
internacional. A Bacia do Paraná e do Prata é internacional. Para os
peixes, o rio é internacional. Para o vento, o mundo não tem
fronteiras. Para a água do oceano, que evapora e chove para todos os
lados, para os tubarões que atravessam o rio, para as correntes
aéreas e marítimas, o planeta Terra é a nossa casa.

O nosso raciocínio tem que ser feito também na área econômica.
Enquanto estivermos dominados por um sistema econômico que visa
destruir nossas matas, produzir combustível para a pessoa gastar com
o carro desnecessariamente, em que não se prioriza o transporte
coletivo, e sim o transporte individual, e em que há um gasto enorme
de energia desnecessário, não se resolverá o problema do Norte de
Minas nem o do Rio das Velhas. A globalização não existe só no
capitalismo, mas também na biologia e na geologia. Essa visão
fragmentada é que causa a miséria.

Há um dado muito importante vindo do escritor Manuel Bonfim
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Ribeiro, muito conhecido no Nordeste: “O consumo de água nos
Estados do Ceará, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte é de
2,26 bilhões de metros cúbicos por ano para o atendimento da
população e para a irrigação. Subtraindo 17 bilhões, os 37 bilhões
menos 60% de evaporação que existe, resta a reserva de 14 bilhões
de metros cúbicos de água, que pode atender os quatro Estados para
o abastecimento da população e para a irrigação durante 6,6 anos
consecutivos sem chover uma gota.

As pessoas que defendem a transposição falam muito sobre D. João
VI, D. Pedro I e D. Pedro II. O Cel. Mário Andreazza fez a
Transamazônica, que foi o maior fracasso. Disseram que levariam o
povo do Nordeste, que tinha muita gente e pouca água, para outro
lugar que tinha pouca gente, muita água e muita terra. A
Transamazônica resolveria todos os problemas brasileiros, mas foi o
maior fracasso, foi uma ilusão. O Mário Andreazza também é autor do
projeto da transposição. Se o Lula cometer o desatino de realizar a
transposição, quem ficará famoso não será ele, mas o Mário
Andreazza, Coronel da ditadura militar, que foi o autor do projeto.

Por que apelar para a época da Colônia, com D. Pedro I e D. Pedro
II? Temos que mudar o Brasil da época colonial, do coronelismo e da
miséria do povo. Temos que olhar para a frente. A transposição é um
projeto do passado. Hoje o mundo mudou. Temos de priorizar a
educação, a inclusão social etc.

A obra do canal da transposição não sairá do papel. O pessoal que
defende a transposição ainda se lembrará de mim, o que é bom. A
obra não sairá do papel. Se sair, se for iniciada, não haverá
continuação. Pode ser que dêem prosseguimento a essa obra, porque
a teimosia e a estupidez humana não têm limites, mas ela não será
concluída. No entanto, vamos dizer que a terminem, não funcionará,
não levará água para o povo pobre. Essa é a grande mentira.

Já disse a membros do governo com os quais mantenho contatos
pessoais que a transposição pode transformar-se no Iraque do
governo Lula. O Bush não falou que faria a democracia no Iraque, que
acabaria com a ditadura naquele país? No fundo, ele queria o
petróleo. A transposição também tem segundas intenções. Os
senhores acham que essa transposição é transparente? Se há
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transparência, porque não discutem o projeto conosco? A
transposição oculta... Bom, não vou falar. Posso falar?

A transposição oculta interesses tais como o financiamento de
campanha; o favorecimento dos produtores de cimento e aço, como o
Sr. Antônio Ermírio de Moraes, carrasco do Rio São Francisco; as
empreiteiras; a Funcat, ONG de São José dos Campos, a qual sobrou
da gestão do Sr. Mário Andreazza, o lobista da transposição; as
campanhas eleitorais, que enganarão o povo, que posteriormente
descobrirá que tudo não passou de ilusão, tal como ocorreu com
Orós. Orós não seria a redenção do Nordeste? Os senhores se
lembram de Orós? Do Castanhão e da água? O problema foi
resolvido? Conforme previsto, o canal da transposição terá 720km de
concreto, a mesma distância de Belo Horizonte a Brasília. De
concreto: cimento, brita, areia, água e ferro. Vejam que loucura.

Lerei informações acerca do canal: “Tem 25m de largura”. Essa
medida de 25m de largura vai desta parede até depois daquela outra
parede, fora do auditório. “Cinco metros de altura”, que corresponde à
distância entre aquela faixa até o chão. Além disso, o canal, que terá a
distância de Belo Horizonte a Brasília, possuirá 35 reservatórios de
água intermediários, 8 túneis de 37km, 27 aquedutos com 4,8km,
4,4km de adutoras, 9 estações elevatórias de bombeamento e 2
centrais elétricas para reprodução posterior da água. Toda essa
estrutura levará para aquela região 2.100.000.000 litros de água, em
média, cerca de pouco mais de 60m³, o que corresponde ao que
evapora, por ano, no Castanhão. Não gostaria que a transposição
continuasse sendo motivo de problemas com o governo Lula, que
poderia conversar conosco. Está aqui a carta da Caravana, cuja cópia
poderá ser distribuída a todos os senhores. Quando eu terminar de
falar, aparecerão anjos levando a todos tal mensagem. Essa carta da
transposição propõe alternativas. O Comitê do São Francisco, a
Caravana, os representantes dos índios e dos povos tradicionais, os
movimentos sociais, os Promotores, os técnicos e os cientistas da
bacia propõem o quê? Além disso, a carta está assinada por mim, que
represento a Caravana, pelo Thomaz, Presidente do Comitê do São
Francisco, e pelo Frei Luiz Flávio Cappio, que fez a greve de fome.
Todos assinaram esse documento, o qual unificou a luta do São
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Francisco com a dos povos do Ceará, do Rio Grande do Norte, da
Paraíba e de Pernambuco. A proposta foi unificada por meio dessa
carta.

Estamos insistindo para que o Lula nos receba. Pediria às pessoas
que apóiam a transposição que leiam essa proposta. De repente,
poderemos conseguir uma unificação. Aceitamos levar água, se for
necessário, para certas regiões de Pernambuco e da Paraíba para
abastecimento humano. O Comitê do São Francisco apóia isso.
Ceará, Piauí e Rio Grande do Norte não precisam da água. Algumas
regiões da Paraíba, se for necessário, a aceitam. Não me refiro aos
canais leste e norte, mas à adução, se for necessária. Essa
concessão foi feita para eles perceberem que temos boa-vontade e
que desejamos buscar uma solução. Vamos ficar nesse impasse?
Precisamos unir forças em torno de um projeto de revitalização que
tenha lógica, ou seja, uma revitalização racional, que possamos
compreender. Hoje à tarde será apresentado o biomonitoramento.
Vocês poderão perceber a maravilha que é. O governo federal pediu
ao Banco Mundial que fizesse um estudo sobre a transposição. Esse
banco, com seus técnicos, disse que não apóia a transposição,
porque tem baixíssimo impacto social, é muito cara e existem obras
mais baratas que resolveriam o problema. O Banco Mundial deu
bomba na transposição. Disseram que tirarão água de Pernambuco,
mas que essa água não fará falta em Minas Gerais. Todos acham
isso, não? Dizem assim: “Tiraremos água em Pernambuco. Como já
saiu de Minas Gerais, que falta essa água fará para vocês? Vamos
levar uma caneca de água para aqueles pobrezinhos que estão com
sede”. Os pobrezinhos do Norte de Minas e do Vale do Jequitinhonha
já conhecem essa história da caridade. Um pessoal do governo
federal fará um estudo para a construção de barragens nos Rios das
Velhas, Paracatu e Urucuia, rios da Bacia do São Francisco que mais
têm água em Minas Gerais. Com isso, irão federalizar as águas de
Minas e reservar água em função da possibilidade de mandá-la para a
transposição do São Francisco. Essas barragens são filhotes da
transposição. Inundarão terras férteis. Essas barragens acabarão com
o peixe de piracema, mudarão a temperatura da água, reterão o barro,
o sedimento que alimenta os peixes. Além disso, aumentarão as algas
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e as bactérias cianofíceas, porque o sol penetra mais profundamente
nas águas mais paradas das barragens.

O Deputado Gil Pereira - Apolo, quero apenas mostrar-lhe uma
amostra da água do Rio das Velhas.

O Sr. Apolo Heringer Lisboa - Vi uma grande quantidade de
garrafas. Quem trouxe garrafas?

- Procede-se à entrega das amostras.
O Sr. Apolo Heringer Lisboa - Vejam a cor da água, vejam o verde

das bactérias cianofíceas. Sobrevoei a região dos Rios das Velhas e
São Francisco. Por favor, levante sua garrafa. Aí tem algas e bactérias
cianofíceas. As bactérias são tóxicas. As pessoas estão proibidas de
nadar, beber e cozinhar com essa água. Os animais não podem bebê-
la. Isso é resultado de anos e anos de esgoto lançado nos rios. Não
foram analfabetos que lançaram esgoto nos rios, mas “analfabestas”
com diplomas nas mãos. A minha sogra, que é do sertão, do semi-
árido, de Salinas, costuma dizer algo interessante: prefiro um
analfabeto inteligente que um estudado besta. Quem começou a jogar
esgoto e agrotóxico nos rios? Pessoas com diplomas, porque os
diplomas estão a serviço do capital. Com o objetivo de ganharem
dinheiro, muitas pessoas passam por cima da própria mãe, não
respeitam o meio ambiente, não pensam no futuro. Isso vem desde a
época da colônia: os colonizadores chegavam aqui e roubavam filhos
de índios para darem de presente lá. Uma tribo ficava guerreando
contra outra, porque roubavam o filho de outra tribo, a fim de não
darem seu próprio filho. Lançaram a divisão entre nós. Desmatavam.
A cobiça está na base de tudo. Minha contribuição aqui é que as
barragens não podem ser feitas em Minas, porque não há
necessidade. O Rio São Francisco está morrendo. Eles falam que
não, que Sobradinho está cheio de água. Aquilo é água da chuva,
mas os afluentes estão secando. É uma bacia mecânica, é como uma
pessoa que perdeu a perna e anda com uma de pau ou de metal.
Estamos destruindo a bacia hidrográfica por causa do desmatamento.
O rio tem dois inimigos, conseqüência do modelo econômico: um é a
poluição, com o lançamento de esgoto, de agrotóxico, de lixo; o outro
é o desmatamento. Não tem nada pior para o rio que o
desmatamento. Digamos que temos de desmatar para produzir.



1231

Algumas pessoas não raciocinam bem, e temos de explicar melhor.
Nosso raciocínio é o seguinte: se desmatar, faça um mosaico na
região, de tal maneira que, se um dia houver uma doença naquela
cultura, aquilo não der dinheiro mais ou a humanidade acabar, a
própria natureza recuperará a região por si própria. A natureza não
precisa do ser humano, ele é que precisa dela. Mas não, eles
desmatam tudo. Sobrevoei o Triângulo Mineiro até o Norte de Minas e
São Paulo, e não tem nada mais. Não sobrou semente de animal nem
de planta para o futuro. Isso é pouco inteligente.

Ao discutir a transposição, estamos debatendo todo o problema
brasileiro. Peço só mais um tempo para encerrar. Tenho em mãos
aqui, mas não vou ler, a relação das obras inacabadas no Piauí, mais
de 10; no Ceará, etc. Todas são projetos de irrigação inacabados, é
como o Jaíba. E também projeto de adutora, de barragem, tudo
parado há mais de 30 anos. Projetos de irrigação em Pernambuco são
mais de 15, na Paraíba existe também. Por que o governo não
termina essas obras primeiro? Vamos aprender, adquirir experiência e
depois discutiremos se tem de fazer ou não a transposição. Essas
obras inacabadas são um argumento irrespondível. Vejam aqui:
“Canavial da racionalidade”, no “Estado de Minas”, o jornal mais
vendido no Estado. Estão desmatando todas as nascentes do São
Francisco para plantar cana e produzir o etanol para salvar o planeta
Terra. Se desmato o cerrado para plantar capim, café ou o que for,
vou ter água no São Francisco? O rio é filho do cerrado, gente!
Aquelas raízes das plantas do cerrado foram feitas para juntar água
da chuva. São muitos problemas. Quando o engenheiro fala que a
transposição pode ser feita, tem de ser explicado a ele que eu poderia
fazê-la se realmente aquela região precisasse muito, se não fosse
muito longe e nem muito alto. Aí, tudo bem, posso fazer. Mas não
posso desmatar, senão o rio vai secar. Temos de ter pensamento
sistêmico. Tem gente que pensa como se fosse caixinha de botar
correspondência no prédio, é tudo setorizado. Temos de ter
pensamento sistêmico.

Eu queria mandar um recado para o Gen. Fraxe. Gosto muito de
general. Tive uma convivência na juventude, por vários meses, com
generais nas prisões, na época da ditadura. Há general inteligente;
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outros, infelizmente, não são. O General Fraxe comanda as obras de
terraplanagem e desmatamento em Cabrobó, ameaçando fazer a
transposição. Estamos mandando uma carta para o Exército, dizendo
o seguinte: “O Exército tem tido participação importante quando há
calamidade, desastres, problemas nas fronteiras. Mas a participação
do Exército dizendo que vai fazer a obra da transposição causa
estranheza e revolta entre o povo brasileiro. A obra se encontra longe
de fronteiras nacionais. Não está ameaçando a segurança nacional.
Não tem caráter de apoio à comunidade carente. Está distante das
instalações do Exército. Não se localiza em área de risco ou de
calamidade. Além disso, esse projeto da transposição cria um conflito
federativo. Não tem segurança jurídica e não foi licitado.” Como é que
o Exército entra lá só para ganhar R$100.000.000,00? Muito
espertamente, o Ministério da Integração - isso é coisa do Ciro -
passou R$100.000.000,00 para o Exército. Um batalhão de obras para
ganhar esse dinheiro. Se venderam para um projeto que não une o
Brasil. E o pior: pertinho da região de Canudos, onde o Exército
Brasileiro tem uma mancha que não acaba nunca: o massacre do
Arraial de Canudos. Será que não se lembram disso e vão lá
amedrontar os índios? O Exército não quis ocupar favela no Rio de
Janeiro com medo dos traficantes de drogas, mas foi lá, em Cabrobó,
fazer medo nos índios e ameaçar as populações quilombolas. Isso é
uma vergonha e não tem justificativa. A obra não foi licitada e está
“sub judice” no Supremo Tribunal Federal. O Exército não deveria ter
feito isso. Entregaremos essa carta ao Comandante do Exército. Já
estamos agendando horário com o Lula. Mais de 100 Municípios
mineiros decretaram estado de calamidade pública por causa da seca.
Não é por causa da seca, mas porque não há infra-estrutura hídrica
de assistência ao trabalhador rural para evitar que ele sofra quando
não há chuva. A seca não é a culpada, culpado é o ser humano, que
não administra bem. É como o caso da dengue. Dizem que o culpado
pela dengue é o pernilongo, mas não é. É falta de saneamento básico.
O pernilongo só transmite dengue se ele foi contaminado por alguém.
Nós é que contaminamos o pernilongo. O Brasil está assim: na
propaganda, é de um jeito, na prática, é de outro. O Brasil não irá para
a frente, se o povo depender de esmola para viver. Tem de haver
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emprego. O Brasil não irá para frente, se o SUS só atender pobre.
Todas as pessoas responsáveis pelo SUS têm plano particular. É
como dizer: o SUS, em si, é bom, em mim, não.

Agradeço muito. Espero ter contribuído para o esclarecimento desse
tema. Proponho aos Deputados do PT, que estão na mesa, e a todos
os outros Deputados da Assembléia trabalharmos uma agenda de
convergência em torno da revitalização, um programa de gestão do
semi-árido brasileiro de inclusão social, uma política mais
independente no Brasil, que não seja dominada pelos interesses das
grandes potências internacionais, que não gostam de nós e, pelo
amor de Deus, que dêem uma moratória no projeto de transposição.
Vamos deixar a transposição para 2010. Aí, trabalharemos unidos e o
povo sairá ganhando. Temos de ter coragem de dizer ao Lula:
companheiro Lula, nesse ponto você está errado, só Deus não erra,
você erra. Muito obrigado.

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

O Sr. Presidente - Agradecemos a participação do Prof. Apolo.
Infelizmente, o Deputado Federal do PT de Pernambuco, Fernando
Ferro, membro da Comissão de Minas e Energia da Câmara dos
Deputados, não pôde comparecer a este ciclo de debates e solicitou
ao colega de partido, Deputado Paulo Guedes, que o representasse.
Com a palavra, o Deputado Paulo Guedes, que disporá de até 20
minutos para a sua exposição.

Palavras do Deputado Paulo Guedes
Sr. Presidente, demais autoridades da Mesa, Deputados e

Deputadas, lideranças e representantes de comunidades ribeirinhas,
nossos pescadores, professores, artistas, poetas, todos os que nos
assistem neste momento pela TV Assembléia em mais de 300 cidades
de Minas Gerais; como todos já perceberam, o ciclo de debates sobre
o Rio São Francisco e o desenvolvimento sustentável do semi-árido
transformou-se num ciclo de debates contra a transposição. Foi assim
ontem e está sendo assim hoje. Na minha fala ontem, eu propus aos
representantes que mudássemos um pouco o foco. Propus que, em
vez de discutirmos apenas a transposição que irá acontecer no
Nordeste, voltássemos o foco desse debate para a revitalização, que
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é necessária em Minas Gerais. Prometi até não falar em transposição,
porque, aqui neste Plenário, os pescadores, os ribeirinhos, o pessoal
da minha região é contra essa transposição. E eu, depois de estudar o
tema, de conhecer um pouco do projeto e de ter vivenciado a seca,
como o povo que está aqui vivencia, revi meus conceitos. Eu nasci
nas barrancas do Rio Itacarambi, afluente do São Francisco, ao lado
da reserva indígena dos índios xacriabás, filho de trabalhador rural,
numa família de 12 irmãos, todos nascidos e criados na roça. Cresci
vendo minha mãe pegar água na cabeça a 600m de casa para
cozinhar, lavar, etc. Conheci a seca na sua essência e tive
oportunidade, alguns anos depois, com a vitória do Presidente Lula,
de conhecer a seca ainda mais de perto em toda a região, quando tive
a felicidade de ser coordenador do DNOCS por dois anos e seis
meses. Visitei Januária, São Francisco, Salinas, Vale do
Jequitinhonha, Vale do Mucuri. Em São Francisco, uma cidade que
leva o nome do rio, havia 5 mil famílias sem água em casa.
Conseguimos mobilizar-nos e já estamos levando água para 4 mil
famílias. E isso não é diferente das outras cidades de nossa região.

Neste pequeno espaço, gostaria de fazer algumas reflexões
importantes, porque só conhecemos o projeto de transposição por um
lado. Conversei com algumas pessoas em Manga que achavam que o
rio seria desviado em Pirapora e já levaria a água para o Nordeste,
porque é dessa forma que a imprensa passa essa imagem. Mas vou
fazer algumas provocações sobre o que acontece em Minas Gerais.
Esse debate da transposição mereceria outros ciclos para
aprofundarmos a discussão. Quem sabe o Apolo conseguisse me
convencer de que ele está certo? O debate é muito importante. Ter
também a coragem de falar que é a favor é coisa para poucos. Como
se diz no Nordeste, tem que ser cabra macho. Aqui em Minas foi
vendida uma imagem totalmente distorcida dessa obra, mas não
queria que esse debate se voltasse para esse tema, porque nós,
mineiros de Manga, de Matias Cardoso, de Itacarambi, de Januária,
de São Francisco, de São Romão, de Pedras de Maria de Cruz, de
Ibiaí, de Pirapora e das cidades que estão no Rio das Velhas,
estamos agonizando. Está aqui a colônia de pescadores de Januária,
de São Francisco, de Manga, de Matias Cardoso, que está proibida de
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beber água, que está proibida de pescar, que está proibida de comer
peixe.

Vejam aonde chegamos. Não vejo as autoridades competentes de
Minas Gerais e do País tomarem atitude alguma. Todos se calam
diante desse crime. Não vi o Ibama se pronunciar. Não vi o Secretário
de Meio Ambiente de Minas Gerais, José Carlos de Carvalho, dizer
um “a”. Também não vi o Igam se pronunciar sobre isso, muito menos
o IEF, a Feam ou a ANA se manifestarem. Há nove órgãos ambientais
no País, mas todos se calam contra esse crime, esse desastre que
está acontecendo com o rio.

No mês passado, o Igam, órgão de gestão das águas de Minas
Gerais, foi a São João das Missões, terra onde nasci. Na beira do Rio
Itacarambi, minha mãe pegava água e a levava na cabeça. Há 20
anos, havia guerra pela água, porque o rio secava todos os anos. E,
há 20 anos, a Codesvasf construiu uma barragem, e o rio se tornou
perene. Há água o ano inteiro no Rio Itacarambi.

O Município de São João das Missões tem em torno de 10 mil
habitantes: 7 mil são índios e 3 mil são pequenos agricultores
familiares. Lá, não existe latifúndio, nenhuma propriedade acima de
100ha. Temos o menor IDH de Minas Gerais. Sem dúvida, é o
Município mais pobre do Estado. Mas o Igam foi lá aplicar multas
exorbitantes aos pequenos produtores, aos agricultores familiares do
Vale do Itacarambi. São multas de R$10.000,00, R$20.000,00,
R$30.000,00, que superam o valor da terra do pobre coitado. Não vejo
o Igam, o IEF, o Ibama, nenhum órgão em Minas Gerais ter coragem
de autuar a Copasa, que joga o esgoto da Região Metropolitana de
Belo Horizonte sem tratamento em nosso rio.

Está aí a água. Depois, gostaria que todos que estão aqui, à
exceção dos ribeirinhos, que já sentem esse fedor todos os dias,
cheirassem essa água. Parece que um bicho passou por lá. É um
cheiro horrível, fede a enxofre, a tanta coisa. A água está ali. Gostaria
que o pessoal de Belo Horizonte e de outras cidades que estão aqui,
que não moram próximo ao rio, chegassem ao pessoal do São
Francisco, abrissem aquela garrafa, cheirassem aquela água, que é a
que está chegando em Manga hoje e já está passando para a Bahia.
O Deputado Antônio Passos, Deputado de Sergipe que está aqui, deu
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uma saidinha, talvez ela chegue lá.
Proponho, neste ciclo de debates, a inversão desta pauta ou pelo

menos um pacto. Está aqui o representante do Ministério da
Integração Nacional e do Ministro Geddel Vieira. Aproveito para pedir
a inversão da pauta. Ouvi vários argumentos contra a transposição.
Por exemplo, o Apolo disse que a transposição vai gastar muito
dinheiro e vai ajudar as empreiteiras e o agronegócio. Se isso
realmente for verdade, o Apolo está com razão. Frei Cappio também
deve estar com razão quando faz a greve de fome, se tudo isso for
verdade. Mas não vi ninguém, nem frei, nem padre, nem
ambientalista, fazer um dia de greve de fome contra o bolo fecal e o
esgoto que são jogados no rio de mais de 4 milhões de belo-
horizontinos e de moradores da Região Metropolitana.

Muita gente diz que há muito dinheiro. Para que esse dinheiro todo
para o Nordeste? Mas o governo federal gastou neste ano e no ano
passado quase R$5.000.000.000,00 nos jogos pan-americanos. É o
mesmo valor da transposição. Lá no Rio. Um mês. Passaram os
jogos, acabou. Quase R$5.000.000.000,00. Construíram até estádio.
Jornal nenhum falou nada; só bateu palma. Ninguém disse nada.
Ninguém fez greve de fome, mas acho que há preconceito contra o
povo nordestino, contra o norte-mineiro, porque sempre que é para
fazer uma obra no semi-árido mineiro aparece tanto crítico, tanta
gente colocando defeito. Estamos vivendo um problema que é “para
ontem”. Limpar as águas do São Francisco é problema “para ontem”,
não é para hoje.

Proponho à Copasa, que joga os esgotos no rio, responsável pelo
tratamento do esgoto, que recebe por isso - e pelo que pagamos
muito caro -, à Prefeitura de Belo Horizonte, que é sócia da Copasa,
com 10%... Não estamos aqui para passar a mão na cabeça de
ninguém nem para colocar a culpa no Governador ou no Presidente.
Vim aqui para um pronunciamento mais incisivo, que tem de chamar a
atenção das autoridades, não pela picuinha da disputa eleitoral do PT
ou do PSDB, mas para chamar à responsabilidade a Prefeitura de
Belo Horizonte, o Governador de Minas Gerais, o Presidente Lula, o
Ministro Geddel, os órgãos ambientais. Vocês já imaginaram quanto o
País gasta para manter nove órgãos ambientais? O que eles fazem?
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É um querendo mandar no outro.
Temos uma notícia boa. O Ministério da Integração Nacional está

liberando em torno de R$1.000.000.000,00 para as cidades da calha
do rio fazerem rede de esgoto e estação de tratamento. Isso será
suficiente? Será que conseguiremos fazer essas obras em curto
prazo? Ou será que o Ibama, a Amda, o Igam, o IEF vão começar a
brigar? Será que vão demorar cinco anos para dar licença ambiental,
para proibir jogar esgoto no rio? É assim que fazem. Cinco anos para
conceder uma licença.

O Rio Pardo, perto de Salinas, na região de Taiobeiras, seca todo
ano. O DNOCS está tentando fazer uma barragem lá para levar água
para oito cidades da região e perenizar o rio. Está aqui o Prefeito de
Francisco Sá, que conhece a história. A obra começou há 10 anos e
está embargada há 8. A Feam exigiu um EIA-Rima, porque o primeiro
estava ruim. Fizemos o segundo EIA-Rima. “Ah, não, nesse EIA-Rima
aqui está faltando isto, está faltando aquilo. Tem de fazer um terceiro
EIA-Rima.” Orientaram que se deveria fazer em outro órgão do
Estado, o Idene, porque tinha gente lá que conhecia o pessoal da
Secretaria, que ia dar informação. O Idene levou dois anos para fazer
o terceiro EIA-Rima. Quando entregou, o técnico disse que a
barragem entupiria em três anos. Esqueceu-se de ir lá, porque o
técnico é de Juiz de Fora, não conhece o Norte de Minas. Esqueceu-
se de ver que mais embaixo há a Barragem de Machado Mineiro,
muito menor, construída há 15 anos, que nunca entupiu. Aí pediram o
quarto EIA-Rima, que está sendo feito. E o povo daquela região está
agonizando com a sede. Não entendo. Vou fazer outra proposta.
Quando os governos - federal, estadual ou municipal - quiserem fazer
alguma obra que dependa de licença ambiental, acho que os próprios
órgãos ambientais deveriam fazer o projeto, falar antes o que pode ou
não. Não é ficar sentado no ar condicionado, pedindo papel, pedindo
EIA-Rima, pedindo não-sei-o-que, que é tudo copiado de computador.
É clonado. Pedem um, clonam o outro, colocam umas
informaçõezinhas, quando chegam lá, eles olham e falam: “Está
faltando isso”. Ah, mas não deram solução para o gambá. São umas
picuinhas, e o povo passando sede, e a região assolada pela crise.

Estamos vivendo hoje a maior seca dos últimos 40 anos no Norte do
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Estado e no Nordeste brasileiro. Como diz um colega meu, “calango tá
andando com perna de pau pra não queimar a barriga”.

E aí, gente? Marcamos um debate tão importante como este e
vamos ficar brigando e dizendo que a culpa é do Lula ou da
transposição ou de não-sei-o-quê? Neste momento não quero saber
se a transposição é ruim ou boa, mas quero ter certeza de que vamos
sair daqui, Apolo, caro Deputado de Sergipe... Aliás, ontem ele me
passou dados importantes: disse que 70% do seu Estado já possui
água transposta do Rio São Francisco.

Vejo também algumas incoerências, como, por exemplo, uma série
de materiais gráficos da Copasa relativos a meio ambiente. Em vez de
se gastar com papel, com cartilha, esse orçamento deveria ser voltado
para as obras realmente necessárias.

Para quem não sabe, gostaria de falar rapidamente que 90% do
esgoto de Belo Horizonte é coletado, mas a imagem que nos passam
é a de que é tratado; no entanto, 45% recebem tratamento primário. O
tratamento correto é o terciário ou, pelo menos, o secundário.

Tratamento secundário é feito por filtros biológicos, em que
microrganismos consomem matéria orgânica, podendo ter uma
eficiência, em termos de limpeza da água, de até 95%. O problema é
que nada disso ou pouco está sendo feito aqui. O Vice-Governador
Anastasia me falou que está sendo construída uma estação, e o
Deputado Fábio Avelar disse que parte do esgoto coletado já recebe
tratamento secundário. No entanto, fiz um desafio: gostaria de ver
essa estação, porque ninguém a mostrou ainda. O Vice-Governador
disse que me convidará. Realmente, quero visitar as ETEs de Belo
Horizonte e da Região Metropolitana.

A informação que funcionários da Copasa, que o pessoal técnico
que lá presta serviço me passou é que apenas 45% do esgoto recebe
tratamento primário. E cheguei à conclusão de que isso é verdade,
porque nunca ocorreu o que está acontecendo agora: a catinga e a
cor que a água do rio está apresentando. É um absurdo fedor do
esgoto de Belo Horizonte chegar a Manga, que fica a quase 800km
daqui. Então, é preciso fazermos um esforço.

Para encerrar a minha fala, mais uma vez faço um gesto chamativo
para que este debate dê frutos e não fiquemos apenas gastando
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dinheiro com os ônibus que trouxeram os pescadores, que podem sair
daqui como se nada tivesse acontecido. Não; temos que sair daqui
com um documento desta Casa. A Assembléia Legislativa de Minas é
respeitada no Brasil inteiro. Assim, que saia daqui um documento,
uma agenda com audiência marcada com o Governador.

O Governador precisa saber o que está acontecendo. Acho que ele
é um homem sério, mas parece que existe um filtro que não deixa os
problemas chegarem a ele. É o que percebemos nesta Casa. A
defesa é tanta que os problemas não chegam ao governo. A imprensa
também faz esse papel. Então, vamos furar esse bloqueio. Vamos ao
Governador, ao Presidente da Copasa, ao Ministro da Integração, ao
Prefeito de Belo Horizonte, aos Prefeitos de cidades ribeirinhas e ao
Presidente da República.

Vamos exigir que venham para cá três ou quatro milhões, como os
disponibilizados para construir os estádios do Pan-Americano. O Rio
São Francisco atende mais de 15 milhões de habitantes deste país.
Os governos federal e estadual têm de enviar recursos para salvar o
nosso rio. Na dotação orçamentária do Estado, tem havido uma
mixaria para a revitalização nos últimos quatro anos. E o que mais me
entristeceu: os poucos recursos disponibilizados pelo governo do
Estado não foram aproveitados. Aqui está: manejo da Bacia
Hidrográfica do São Francisco - valor: R$300.000,00. Execução: Zero.
E mais: gestão de recursos hídricos - valor: R$1.000.000,00.
Execução: Zero. Não adianta o recurso constar do Orçamento, não
adianta ter-se a intenção. Precisamos é de ação. E essa ação
compreende uma série de coisas, das quais a primeira é vencer a
burocracia que se instalou no serviço público brasileiro. A burocracia,
neste país, é a grande responsável pelo atraso de tudo, porque não
adianta só o Presidente da República, só o Governador ou o Prefeito
terem boa vontade para fazer as coisas. Tem-se de vencer a
burocracia do serviço público, que corrói grande parte da produção do
País, atrasando tudo. Quando se libera o dinheiro, tem a CGU, a
AGU, o Tribunal de Contas, o Ministério Público, os órgãos
ambientais, as licenças, o cão e o diabo, e as coisas não andam.
Enrolam por três ou quatro anos para iniciar uma obra. Isso não pode
continuar no Brasil. E aí começa-se uma obra, como ocorreu em
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Berizal, a qual, iniciada no governo Fernando Henrique, ainda não foi
concluída no governo Lula. E ainda há aqueles governos que dizem
que não terminarão a obra iniciada no anterior. E vêm as obras
inacabadas, o desperdício de recursos e tantas outras coisas.

Faço aqui um chamamento às igrejas, ao movimento social, aos
ecologistas: sejamos ecologistas verdadeiros, ambientalistas de
verdade, não “ambienteiros”. Um amigo meu me disse essa palavra
“ambienteiro”, e perguntei-lhe o que era aquilo, ao que me respondeu:
“ambienteiro” é gente metida a ambientalista, mas que não entende
nada de meio ambiente. Deixemos de ser “ambienteiros” para ser
ambientalistas de verdade, de coração, falando com a alma, exigindo,
enfrentando, seja qual for o governo. Enfrente o seu governo. Eu
estou disposto a isso.

Coloco-me à disposição desta Casa, desse povo, de toda essa
região para ser o principal cobrador do governo Lula, que é do meu
partido; o principal cobrador do Prefeito de Belo Horizonte, que é sócio
da Copasa e também é do meu partido. Mas que vocês, que
defendem com unhas e dentes o Governador, sejam o seu principal
cobrador, assim como da Copasa, dos órgãos do Estado, dos órgãos
do meio ambiente, do Secretário de Meio Ambiente, de todos eles.
Façamos uma corrente verdadeira, não para acusar A ou B, dando
desculpas, transferindo responsabilidades, escondendo o problema
existente no rio para discutir sua transposição. Discutamos a
revitalização, salvemos o nosso rio. Queremos água limpa para os
pescadores de Minas Gerais, de Pirapora a Manga; água limpa para
os moradores das proximidades do Rio das Velhas. Depois,
discutiremos a transposição. Muito obrigado.

Palavras do Sr. Antônio Thomaz Matta Machado
Gostaria de cumprimentar a Mesa, os Deputados Fábio Avelar,

Paulo Guedes e José Inácio e os Srs. Alex e João Mendes,
representante do governo federal, do Ministério da Integração
Nacional. Bom dia a todos e a todas. O meu olhar é o mesmo do
Comitê da Bacia do São Francisco, que reúne todos que têm interesse
na bacia, como pescadores, ribeirinhos, companhias de saneamento e
hidrelétricas, governos, Municípios e sociedade civil. O Comitê foi
fundado em 2002 e está na sua terceira gestão. Desde então, tenho
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participado dessa discussão sobre a questão da Bacia do São
Francisco.

Chegamos à conclusão de que a possibilidade de se revitalizar a
Bacia do São Francisco, ou seja, de salvar o Rio São Francisco só
existe se o projeto da transposição for suspenso. Não há a
possibilidade de se elaborar um projeto de desenvolvimento do semi-
árido brasileiro, com a transposição, por uma questão econômica. A
obra de transposição consumirá todo o recurso disponível para várias
ações que precisam ser feitas no semi-árido brasileiro, na roça, na
pequena fazenda, na agricultura familiar, nas cidades pequenas,
médias e grandes e até para as grandes obras hídricas. Além disso,
inviabiliza uma atuação e intervenção no conjunto do semi-árido
brasileiro.

Por outro lado, a obra da transposição inviabiliza a revitalização do
Rio São Francisco porque produz conflito pelo uso da água entre os
seus usuários, as companhias hidrelétricas, as pessoas que irrigam, a
agricultura familiar e a companhia de saneamento. Todos ficarão
brigando por água.

Na camisa dos companheiros, aqui, está escrito: temos o rio, mas
não temos água. Como levaremos a água desse rio para o Ceará e o
Rio Grande do Norte se temos o rio, mas não temos água? Essa frase
resume tudo. De um lado não temos água para levar; e de outro, se
for levada para lá, não será para quem precisa. Chegará dentro dos
açudes que já têm água. Essa é a verdade da transposição.

O Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco fez um
diagnóstico da bacia. Todos conhecem esse diagnóstico, não porque
o leram, mas por estarem aqui, por morarem na beira do São
Francisco, por estudarem o rio.

A partir da década de 70, principalmente com a inauguração de
Sobradinho, em 1976, iniciou-se um intenso processo de construção
de barragens na Bacia do Rio São Franscisco. Além das oito
barragens existentes, estão propondo a construção de mais quatro:
uma em Pirapora, outra em Januária e mais duas no Baixo São
Francisco.

Houve desenfreado processo de desmatamento do cerrado e, agora,
da caatinga, para a produção de ferro e aço em Minas Gerais. E a
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agricultura irrigada com tecnologia gasta água em excesso. Não há
incentivo ou apoio do governo ou das agências federais para a
introdução de tecnologia que gaste menos água. Todos os tipos de
detritos são jogados na Bacia do São Francisco. Quando digo bacia,
refiro-me a todos os rios da bacia, desde o Alto São Francisco até
Urucuia, em Minas Gerais. Em toda a calha do São Francisco, joga-se
qualquer tipo de detrito: esgoto, detrito minerário, agrotóxico, NPK,
adubo. Por isso, o rio ficou verde. O rio sofreu um fenômeno de
intensa proliferação de cianobactérias.

Depois do diagnóstico, chegamos à conclusão de que, para
recuperar o Rio São Francisco, a responsabilidade não é apenas de
uma companhia hidrelétrica ou de saneamento, de um Governador ou
Prefeito, de um fazendeiro, mas de todos nós. Temos de fazer um
pacto de gestão dessa bacia. Temos de mudar a nossa mentalidade.
Quem construiu barragens, jogou esgoto, fez agricultura irrigável com
agrotóxico e NPK em excesso, derrubou matas para fazer carvão foi a
minha geração. Tenho 53 anos de idade. Para recuperarmos, para
revitalizarmos a Bacia do Rio São Francisco, temos de fazer um pacto
entre nós. O Comitê chegou à conclusão de que, para manter, durante
todo o ano, o funcionamento das barragens, com baixo risco de
apagão, só podem ser tirados 360m³ de água do Rio São Francisco,
senão as barragens secam.

Vocês apresentaram aqui hoje um jeito muito fácil e simples de se
acabar com a cianobactéria que apareceu em outubro: chover. Mas a
chuva não veio. Vocês conhecem outro jeito? Abrir Três Marias,
porque encheria de água. Por que não abrem Três Marias? Porque é
preciso reservar água para garantir Sobradinho, que está apenas com
17%. Para se garantir água nas barragens, 85% da outorga da
possibilidade de gasto de água da Bacia do Rio São Francisco estão
comprometidos. É esse o problema. Por isso, não pode haver
transposição. A transposição irá gerar 127m³ de água por segundo, o
que criará um conflito absoluto entre nós. Se é preciso garantir água
nas barragens, plantar, sanear, tratar, fazer tudo isso, temos de nos
autolimitar. O potencial de agricultura da Bacia do Rio São Francisco é
superior a 1.000.000ha. Com as barragens, não chega a 600.000ha.
Trata-se de uma autolimitação.
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Então, esta é a verdade: temos de fazer um pacto entre nós. A partir
do momento em que foi dada a licença pela ANA, pelo Ibama e por
não sei mais quem a fim de se tocar essa obra da transposição,
dentro do Comitê, não foi mais possível discutir pacto. Todos ficaram
só discutindo seu umbigo: Minas quer água para ela, Bahia quer água
para ela, a hidrelétrica quer água para ela, o irrigante quer água, e o
pessoal da agricultura familiar está irritado e indignado porque não
tem apoio nem água nem obra hídrica para os pequenos, apenas para
os grandes. Então, criou-se uma cizânia absoluta. A obra da
transposição inviabiliza a revitalização por causa disso: porque a
revitalização só pode ser feita por um conjunto de esforços de todos
nós. Essa é a idéia principal que deve ser compreendida. Ela
inviabiliza a revitalização e o desenvolvimento do semi-árido brasileiro.
Por que eu digo que inviabiliza o desenvolvimento do semi-árido
brasileiro? Porque não existe somente uma mágica, somente uma
obra ou somente uma idéia genial que resolverá o problema do semi-
árido.

O companheiro apresentou um conjunto de diagnóstico e sugestões
para um projeto de desenvolvimento do semi-árido brasileiro.
Precisamos de um projeto de desenvolvimento do semi-árido
brasileiro de fato. Reconheço o esforço do companheiro e de sua
equipe no Ministério, mas um projeto de desenvolvimento do semi-
árido brasileiro deve reunir todos, os Municípios e os Estados. É como
a revitalização. Por que ninguém vê a revitalização? Porque ninguém
sentou-se junto nem definiu prioridades, metas e onde devemos
intervir de fato. Há um monte de pessoas que coloca dinheiro aqui,
coloca dinheiro ali, algo completamente disperso. Acaba que isso não
se viabiliza. Então, é essa a preocupação do Comitê da Bacia
Hidrográfica do Rio São Francisco.

A primeira questão, a mais importante na conjuntura atual para
viabilizar um projeto de revitalização da Bacia do São Francisco, o
qual significa limpar a água, garantir água para todos, fazer funcionar
as hidrelétricas e limpar o rio, deve ser a suspensão do Eixo Norte da
transposição de águas do São Francisco. Sem isso, não há
revitalização. Aqui já foi dito por outros, ontem e hoje, que o Eixo
Norte da transposição leva 80% da água. São 127m3/s, sendo que
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90m3/s são para o Eixo Norte. Destes, 80m3/s são para o Ceará e
caem dentro do Castanhão, o maior açude do semi-árido do planeta.
Bem gerido, ele regulariza o Jaguaribe e a água. Fui lá e vi isso.
Depois, joga-se no Armando Ribeiro, no Rio Grande do Norte, que
não está nem aí para a transposição. A Universidade do Rio Grande
do Norte não está nem aí para a transposição. Reunimo-nos lá com o
movimento social, a Federação dos Trabalhadores da Agricultura, a
imprensa e os empresários. Deixaram para o Rio Grande do Norte um
pinguinho de água, e o Estado sabe que tem água, pois possuem o
Armando Ribeiro, o Mossoró e águas subterrâneas, plantam mamão,
criam camarão e possuem petróleo, cuja produção continental é a
maior do Brasil. Eles diluem o óleo que sai muito grosso com água, no
Rio Grande do Norte, que não precisa dessa água nem a quer. Então,
suspender o Eixo Norte é a primeira questão.

A segunda questão é incrementar o apoio à agricultura familiar,
principalmente para as pessoas que moram nas regiões, Municípios e
distritos, o que significa incrementar um projeto que tem hoje o apoio
do governo federal, o projeto coordenado pela Articulação do Semi-
Árido - ASA. Esta reúne um conjunto de entidades e tecnologias.
Significa que, no lugar onde não há água, você pode captar água de
chuva, fazer uma pequena barragem subterrânea em um rio que
enche e depois seca, todos os anos.

Significa guardar a forragem para o gado e para o cabrito dentro de
um barril e enterrá-lo para garantir a umidade. Significa fazer banco de
semente. Significa um conjunto de tecnologia hídrica e de produção.
Para isso é preciso haver apoio e gestão. Essa é a segunda questão
para o desenvolvimento do semi-árido brasileiro. A primeira é a
suspensão do Eixo Norte da transposição.

A terceira questão é o apoio à agricultura familiar e ao seu
desenvolvimento.

A quarta questão, que é fundamental, como falou o representante do
governo federal, se refere às cidades. Existe um projeto na Agência
Nacional das Águas, um órgão de Estado que lista 1.132 Municípios
do semi-árido brasileiro, incluindo o Norte de Minas e o Jequitinhonha,
o qual viabiliza, com várias tecnologias, a água para o abastecimento
humano em cidades pequenas de até 5 mil ou com pouco menos de
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1.000 habitantes.
A quinta questão é admitir grandes obras hídricas onde há

necessidade de abastecimento humano. Na Bacia do São Francisco,
qual é o problema se Sergipe puxa água do São Francisco, uma vez
que Sergipe está na Bacia do São Francisco? Toda a água de Belo
Horizonte vem da Bacia do São Francisco. Toda a água de Manga
vem da Bacia do São Francisco. Qual é o problema? Não há nenhum
problema. Se Sergipe conseguiu desenvolver a adutora, temos que
aprender. Se Pernambuco precisa de água na Bacia do Pajeú, em
Moxotó, vamos fazer a adução. Em 2004, o Comitê fez essa proposta
e, se o governo tivesse concordado, Lula estaria inaugurando a obra e
a água do São Francisco estaria chegando a Garanhuns, a Afogados
da Ingazeira, que estão dentro da Bacia do São Francisco. Por que
não? Ao invés de 127m3 por segundo, que é um número maluco e
faraônico que dá para abastecer 60 milhões de pessoas com o padrão
Copasa e Sabesp, enviaremos 9m3 por segundo para Pernambuco e
para a Paraíba. Vamos levar a água até Campina Grande. Vamos
liberar o boqueirão para as pequenas cidades e para a produção.
Vamos usar o açude em benefício do pequeno agricultor, da
produção. Essa é a quinta questão do desenvolvimento do semi-árido
brasileiro.

O Deputado Paulo Guedes falou, com muita propriedade, sobre uma
questão fundamental, que é a burocracia. O setor público não
consegue fazer nada por causa de uma série de interferências
existentes, como o licenciamento e os problemas do Ministério
Público. Quando há uma obra acertada, há o recurso, todos
concordam com a obra e há um convencimento da comunidade
quanto a sua importância, não conseguimos realizá-la. A transposição
não sairá porque é muito polêmica. Há 14 processos no STF - por
enquanto, pois todos os dias surge mais um processo. Como
Presidente do Comitê, recebi um novo processo que ainda não está
no Supremo, mas está na Justiça Federal de Brasília. O Juiz notificou-
me para fornecer um processo administrativo que está no Comitê, o
qual estabelece a transposição como conflito de uso de água.

Não fizeram a licitação - ficou cinco meses presa do STJ. Na hora
da habilitação, só a Odebrecht foi habilitada. A carioca Christiani-
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Nielsen Engenharia achou ruim e fez uma representação junto ao
STJ, a qual ficou lá por cinco meses. Agora começaram a habilitar,
abriram oportunidade para todos, e o maior preço era o da Odebrecht.

Sairá a licitação, e haverá contestação. São 36 condicionantes
ambientais. Começou a obra; se uma ou duas condicionantes não
funcionam, o Juiz mandará parar a obra para se cumprir a
condicionante ou não?

Essa obra não sairá porque não há consenso. Conseguimos
construir tudo aqui graças a esforço tremendo da sociedade civil e do
Ministério Público Federal, por meio de uma proposta alternativa de
negociação que viabilize adução imediata para Pernambuco e
Paraíba, que incremente a agricultura familiar da forma como falei,
que viabilize o atlas do Nordeste, que dê prioridade às regiões do
Ceará que necessitam de água, ou seja, ao sertão central desse
Estado, ao Oeste do Ceará, e não, ao seu litoral, onde já existem
açudes. Nossa proposta visa a que se priorize água para o Rio
Grande do Norte, mas para o sertão de Inhamuns, onde não há água,
ao contrário de Mossoró.

A proposta é que se construa tudo isso de maneira rápida, evitando
a burocracia, por intermédio de um termo de ajustamento de conduta -
TAC - entre o Ministério Público Federal e o empreendedor da obra, o
Ministério da Integração Nacional. Queremos uma proposta que
harmonize interesses, que crie espaços para se discutir um projeto de
desenvolvimento do semi-árido brasileiro capitaneado pelo governo
federal, mas com participação de todos nós. Desejamos uma proposta
que faça um programa de revitalização que seja programa, e não, um
nome, uma compensação que fique apenas dentro do Ministério.

Aguardamos por um programa que envolva todos os atores. Muitos
estão trabalhando para salvar o São Francisco. Aqui mesmo, vemos
muitas dessas pessoas. Vamos reunir todos os atores, na linha do
pensamento do Deputado Almir Paraca, conforme disse ontem e
escreveu no boletim de hoje. Todos os atores precisam reunir-se para
ver o que está sendo feito, quanto está sendo gastado, qual a
prioridade temática: reflorestamento, saneamento, hidrelétrica?
Vamos definir as prioridades e estabelecer metas, prazos e espaços
para discussão, e o Comitê pode ajudar nisso, porque seu papel é o
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de articulador. Não só o Comitê pode contribuir; refiro-me a um auxílio
muito maior que o do Comitê.

Essa, a nossa proposta. Com transposição, não há revitalização
nem desenvolvimento do semi-árido brasileiro. Obrigado.

Palavras do Deputado Almir Paraca
Bom dia a todos. Quero concordar com muito do que foi dito ontem e

hoje. Há visões que se opõem e se combatem e visões que são
concorrentes e disputam entre si a primazia da verdade. Defendo que
a verdade está no meio do caminho; enfim, há a visão da
interdependência daquilo que é complementar. As visões que se
opõem e as que competem entre si, na verdade, completam umas às
outras, e essa é justamente a base da visão sistêmica e da ecologia.
É isso que precisamos preservar aqui.

Portanto, reforço o que disse ontem e consta no boletim que
distribuímos, ou seja, não podemos ficar aprisionados, paralisados na
polêmica.

Não concordo de maneira nenhuma com a opinião de que não
podemos fazer nada pela revitalização enquanto não se define ou não
se obstrui, de forma definitiva, a transposição. Continuaremos
discutindo, brigando. Vamos promover o debate, vamos trabalhar
junto ao governo federal para que o diálogo seja aberto novamente
com todos aqueles que resistem e se opõem à transposição do São
Francisco. No entanto, não podemos ficar aprisionados nesse debate,
nessa polêmica, senão, daqui a quatro, cinco ou seis anos, quando
não tivermos mais o governo Lula, mas qualquer outro governo,
estaremos aqui do mesmo jeito, debatendo as mesmas questões, a
mesma polêmica que se arrasta há muitos anos.

Precisamos discutir se isso está correto ou não, se existe ou não
visão sistêmica. Pelo menos existem recursos para a revitalização.
São suficientes? Certamente não. Estão sendo aplicados da maneira
correta? Tenho dúvidas, questiono isso, porque acho que não.
Ninguém melhor que o Comitê da Bacia Hidrográfica do São
Francisco, que tem o conjunto da representação do governo, da
sociedade, dos usuários para realizar esse debate e fazer os
encaminhamentos necessários. Não podemos ficar presos na
polêmica, no debate.



1248

Ontem foi dito na Comissão de Meio Ambiente desta Casa, pelo
Superintendente da Codevasf, que neste ano sobrarão recursos
destinados à revitalização, porque as Prefeituras não têm capacidade
para apresentar projetos e vencer a burocracia dos órgãos ambientais.
Os recursos da revitalização, que já são poucos - todos concordam
com isso -, estão sobrando. Devemos trabalhar para que não sobre
nenhum centavo desses recursos. Precisamos fazer esse debate
sobre a revitalização e canalizar esses recursos para uma visão
construída com a sociedade. Tenho certeza de que não haverá
nenhum óbice, nenhuma oposição por parte do governo federal a essa
orientação.

Enquanto isso, o carvão está sendo feito com as matas nativas no
Norte de Minas. Ao debatermos o problema da mata seca no Norte de
Minas, a bancada dessa região é contra, não aceita discuti-lo. Mas
quando a seca vem impondo restrições, quando o gado começa a
morrer - como está acontecendo -, todos reclamam. Não percebem a
interdependência de todas as coisas? Continuaremos fazendo carvão
e acabando com a mata seca no Norte de Minas? O que acontecerá?
Isso não irá contribuir para maior escassez hídrica na região? Onde
está a visão sistêmica do processo?

Nós e o Deputado Padre João, há alguns dias, dissemos ao Ministro
Patrus que é preciso destinar mais recursos às ações da Articulação
no Semi-Árido - ASA -, que está realizando muito bem o seu trabalho.
Não adianta destinar recursos para a construção de cisternas de
placas a quem quer que seja, isto é, a Prefeituras, ao Idene, ao
governo do Estado ou a empresas, porque não as constroem, não têm
metodologia, não conseguem discutir, não conseguem mobilizar a
sociedade, não conseguem dar formação necessária para a
implantação efetiva, comunitária e para a gestão desses recursos nas
cisternas de placas. Não adianta.

O Idene está com mais de R$5.000.000,00 sem nenhuma utilização.
Agora está informando que irá comprar caixas d’água, daquelas azuis,
de plástico, em vez de construir caixas de cimento e ferro, sem
nenhum processo de capacitação, de mobilização da comunidade.
Isso não funciona.

As “barraginhas” são outra tecnologia conhecida, eficaz. É preciso
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que os órgãos ambientais de Minas Gerais dêem sua contribuição
efetiva em toda esta discussão e que façamos um experimento
científico, que até hoje não existe. As “barraginhas” funcionam porque,
onde foram feitas em grande quantidade numa microbacia, nascentes
que estavam secas há muitos anos voltaram a correr e não secaram
mais. Empiricamente, no olho, testando, vendo acontecer, sabemos
que funciona, mas não existe um único estudo para provar isso.
Quando se parte para grandes discussões, é preciso ter uma série
histórica ano após ano, para ver como determinada microbacia reagiu
com uma certa quantidade de “barraginhas”. E, aí, faz-se a medição
pluviométrica para ver quanto de água de chuva caiu no local e como
isso se refletiu no curso de água, até para que tenhamos condição de
discutir se é possível utilizar a tecnologia das “barraginhas” para evitar
as “barrajonas”, as grandes barragens. Sabemos, Thomaz, que
realmente a “barrajona” acumula muito água, mas não resolve o
problema da dispersão territorial, não atende às famílias, à produção
no grande território da bacia.

A Articulação do Semi-Árido - ASA - tem o Programa Um Milhão de
Cisternas - P1MC. Na semana passada, estavam comemorando 250
mil cisternas de placas. Só da meta, ainda estão faltando 750 mil. É
preciso que o governo federal e o estadual aloquem recursos e
ajudem uma instituição como essa, que desenvolveu competência
para fazer bem feito. Onde fez, está funcionando. Há três semanas fui
ao Quilombo do Gorutuba, no Município de Pai Pedro, e visitamos três
ou quatro cisternas de placas. Com toda essa seca, ainda temos lá
pelo menos 30% de água nessas cisternas, e as famílias sobrevivem
delas.

Outro programa da ASA é o Uma Terra, Duas Águas - P1+2: água
para consumo, água para produção. São diversas tecnologias
desenvolvidas pelas próprias comunidades, para coletar e armazenar
a água de chuva também para produção. O povo sabe como fazer. Já
foi testado, está sendo aplicado. É preciso aplicar recursos nessas
propostas também.

Nós sabemos por onde caminhar. Temos de romper com esse
imobilismo de oposição, que não nos deixa avançar. Vamos continuar
discutindo, questionando, criticando e propondo alternativas mais
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amplas para o desenvolvimento do semi-árido? Sim. Contra a
transposição? Por que não? Não sou apologista da transposição só
por ser petista e apoiador do governo Lula. Isso não existe. A maioria
da nossa militância e dos nossos parlamentares tem dúvidas, críticas,
questiona. Mas não podemos ficar parados, presos no debate e sem
atuar, porque os recursos estão voltando. Este ano já está sobrando
dinheiro da revitalização. Com que argumentos vamos alegar que
precisamos de mais recursos para a revitalização - e é verdade - , se
aquilo que está disponível está voltando porque Prefeitos, Deputados,
Governador e todos os envolvidos nesse processo não estamos
conseguindo aplicá-lo? Muito obrigado.

Palavras do Deputado Antônio Carlos Arantes
Sr. Presidente, demais companheiros da Mesa, senhoras e

senhores, telespectadores da TV Assembléia, sou da região da
nascente do Rio São Francisco - estou a 70km dali. Há
aproximadamente cinco anos, percorri, juntamente com o Deputado
Federal Carlos Melles, o trecho da nascente do Rio São Francisco, em
São Roque de Minas, até Petrolina. Vi muita coisa bonita, mas fiquei
muito triste com a maioria das coisas que vi: erosão, assoreamento,
desmatamento e pobreza. Vi riqueza em Petrolina e em Pirapora.
Paramos só em Petrolina e em Pirapora. Na época era Prefeito e,
depois, tornei-me Deputado Estadual. Tenho uma paixão muito
grande pelos Rios São Francisco, Grande e São João, que é na outra
bacia. Aliás, na época, criamos um consórcio para preservar os Rios
São João e Santana, o qual deu certo. Tanto é que hoje ele tem sido
reconhecido como um rio que realmente está vivo.

Qualquer cidadão comum, grande, médio ou microempresário, antes
de fazer qualquer investimento, montar qualquer negócio, faz uma
análise econômica de quanto vai gastar, de quanto vai ganhar e de
qual será o retorno econômico daquilo. Aí, procura os especialistas
para saber se as pessoas que já estão fazendo estão tendo sucesso
ou não, porque deu certo e porque não deu. A maioria dos
investimentos em grandes e megaprojetos do governo federal - de
todos os governos -, como os feitos na Transamazônica, no Pró-
Várzea, não deu certo. O Pró-Várzea, na região da Fernão Dias, é
uma tristeza. O Rio Cabo Verde, em Cabo Verde, pertinho da minha
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cidade, Jacuí, tem um baixadão, foi drenado e todo inundado por
brejo. Seria a salvação da região, pois geraria milhares de empregos,
mas o rio foi erodido, a baixada está seca, morta, a cada ano o rio fica
mais fundo - além do assoreamento do Lago de Furnas -, e isso não
gerou quase nenhum emprego. Essa é realidade.

Se 80% dos casos não deram certo no mundo, precisamos fazer
uma análise. Ora, só porque é dinheiro público não temos de nos
preocupar se vai ou não dar certo? Se fosse dinheiro particular, de
empresários, pessoal, do próprio governo ou dessas pessoas que
estão influenciando mais, duvido que fizessem a transposição. É
brincar com o dinheiro público. O Presidente Lula, que está bem-
intencionado e quer fazer deste um país melhor, está sendo mal
informado por pessoas que não são sérias com relação à causa
pública. Não tenham dúvida disso.

Nós, que já fomos Prefeito, somos Deputado e vivemos num
governo que, no meu entendimento, tem feito milagres - o Governo
Aécio salvou este Estado e hoje está fazendo com que o povo sonhe
com um Estado melhor para se viver -, ficamos realmente
impressionados. São R$20.000.000.000,00. Às vezes falam em
R$9.000.000.000,00, R$10.000.000.000,00, R$12.000.000.000,00.
Ora, R$1.000.000.000,00 é dinheiro que não acaba mais,
principalmente num país com inúmeras favelas, com esgoto correndo
a céu aberto, com criança brincando na lama e morando debaixo de
ponte.

Ai, meu Deus do céu! Será possível que não dá para usar dinheiro
com prioridade para tirar as pessoas dessa humilhação? São coisas
que nos preocupam.

Vamos em frente. Tenho a maior satisfação em falar que sou da
nascente do Rio São Francisco, do Rio da Integração Nacional. É
triste chegar lá e ver que o pessoal do Parque Nacional da Serra da
Canastra não tem dinheiro nem para o combustível dos carros que o
fiscalizam. E, dentro do Parque, quando este pega fogo, nada
consegue apagá-lo. Não tem estrutura, não tem pessoal, não tem
nada. As matas ciliares dentro do Parque já estão todas queimadas.
Fora do Parque, as fazendas ainda estão preservadas. Vemos o rio
nascer bonito ali, mas, quando desce para São Roque de Minas, já
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vemos problemas. E quando se fala em transposição, vamos fazer
transposição de quê? De um rio que está morrendo? Por que não
salvá-lo, e não, se falar em transposição?

Exemplo claro de dinheiro público bem gasto está lá no nosso Rio
São João. Sou mais prático porque sou da roça, e o Deputado Almir
Paraca, que é professor e técnico, fala que são necessários estudos
científicos e técnicos para ver a viabilidade do projeto. Isso é bom
para mostrar cientificamente o resultado, mas basta ir ao local e ver o
resultado na prática. Se querem ver o resultado de uma bacia seca,
que é aquela que não tem água na seca e enche na época das
chuvas, é só ir ao Jacuí e ver o que aconteceu com sete Municípios
do consórcio. Nascentes que tinham sido extintas há mais de 40 anos,
no primeiro ano após a construção da “barraginha”, apareceram e não
secaram mais. E exemplos como esse estão lá, espalhados em mais
de 2 mil nascentes.

Se colocarmos R$20.000.000,00, R$10.000.000,00 ou
R$1.000.000,00 em pequenas barragens, teremos um excelente
resultado. Também podem ser feitas cisternas, que são baratas. Se
esse dinheiro for distribuído de forma séria, de forma econômica, todo
o problema de água do Nordeste será resolvido.

Fico preocupado com o nosso governo, que, num país de Terceiro
Mundo, está com um discurso de Primeiro Mundo, com megaprojetos,
com coisas faraônicas, esquecendo que o nosso povo está querendo
coisas simples que resolvem e que não custam caro. Até parece que
está faltando dinheiro para o povo e sobrando para o governo. O
governo está concentrando muito dinheiro nos cofres federais e está
distribuindo mal para Estados e Municípios. Muitas vezes as
oportunidades passam porque os Estados e Municípios não têm
condição de montar os projetos.

Aqui já se falou sobre a responsabilidade do Estado. Isso é
responsabilidade do Estado. Na nossa região, na nascente do São
Francisco, já há estradas ecológicas implantadas em dois Municípios
e aprovadas em vários Municípios. A Ruralminas está trabalhando
aceleradamente para montar os outros projetos. Também se falou
ontem que é preciso um projeto de revitalização do Rio São Francisco
com começo, meio e fim. Isso é real. O Estado de Minas já tem um
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projeto que atende muito a revitalização do Rio São Francisco. Ontem
estava aqui o Augusto César, da Ruralminas, que fez um belo projeto,
mas o governo federal precisa colocar os recursos, como o Estado já
se propôs a fazer.

Não tenham dúvida de que, com muito menos dinheiro que o
necessário para transpor o rio, poderemos salvar esse rio. Se o
argumento para se transpor é levar água a quem precisa, com muito
menos Deus manda água. É só segurá-la na hora certa, da forma
certa, com tecnologia barata e simples: uma calha coleta a água e a
joga em uma cisterna ou nas “barraginhas”. A média de chuva do
Nordeste é de 700mm, é muita água. Se souberem fazer o
aproveitamento dela, ninguém passará sede, ninguém passará fome.
É questão de seriedade e respeito com o dinheiro público e com o
cidadão. Muito obrigado.

Esclarecimentos sobre os Debates
O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Plenário que os

participantes poderão formular perguntas aos expositores. As
questões poderão ser encaminhadas por escrito ou oralmente,
mediante inscrição prévia. Para que possamos agilizar o debate,
solicitamos aos participantes que fizerem uso do microfone que se
identifiquem e sejam objetivos e sucintos, dispensada a formalidade
das saudações pessoais à Mesa. Cada participante disporá de até 3
minutos para fazer a sua intervenção, sendo garantido o mesmo
tempo para as respostas.

Debates
O Sr. Presidente - Darei algumas informações. Há 9 pessoas

inscritas para fazer questionamento oral e mais ou menos 10
perguntas por escrito. Adotarei a seguinte sistemática: farei a leitura
de todas as perguntas. Peço a atenção dos componentes da Mesa
para que anotem aquelas em que forem pronunciar-se. Também
gostaria de contar com a colaboração dos membros da Mesa para
abreviar ao máximo as respostas, sendo bastante objetivos.

A assessoria me transmitiu uma solicitação vinda da Copasa, em
que se manifesta a intenção de mandar representante da empresa
aqui, à tarde, para prestar esclarecimentos sobre sua área de atuação
na Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco. Esse assunto tem sido
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bastante discutido aqui, principalmente pelo Deputado Paulo Guedes.
A Copasa se prontificou a vir aqui, o que considero muito importante.
Evidentemente, isso estava fora da programação. Terei de negociar
com a pessoa que vai proferir a palestra, mas está praticamente
acertado que a Copasa dará aqui explicações sobre as questões
abordadas. Acredito ser equivocada a questão apresentada pelo
Deputado Paulo Guedes, e será uma oportunidade de a Copasa
prestar seus esclarecimentos. Há algumas perguntas referentes à
Copasa e também à Secretaria de Meio Ambiente.

Gostaria, se houver necessidade de a Mesa se pronunciar a
respeito, que o fizesse o mais brevemente possível, tendo em vista
que à tarde teremos oportunidade de aprofundar-nos nessas
questões. Gostaria da atenção da Mesa, pois farei todas as perguntas
de uma só vez. A primeira pergunta é de Aullus Mota Leite, dirigida à
Mesa: “A questão energética da Barragem de Três Marias, quanto ao
aumento do volume das águas, deve suplantar a questão da saúde e
consumo humano?”.

Pergunta de Geovani Ferreira Santos Nunes, da Associação dos
Pequenos Produtores de Derivados de Frutas do Cerrado de São
Francisco, encaminhada ao Prof. Thomaz. Como ele teve de
ausentar-se, deixo à vontade se alguém achar que deve fazer algum
comentário a respeito dessa pergunta, não há problema. De qualquer
maneira, essa pergunta será encaminhada ao Prof. Thomaz, que
certamente lhe enviará a resposta por escrito. A pergunta tem o
seguinte teor: “Como fica a situação do pescador e do vazanteiro que
necessitam exclusivamente da água do rio, sendo que muitos não
recebem água tratada pela Copasa?”.

Pergunta do Sr. Paulo Afonso da Matta Machado, do Banco Central
do Brasil, encaminhada ao Sr. João Neto: “O Presidente do CBHSF
disse que a vazão de transposição é de 127m3 por segundo, sendo
80% para o Ceará. O senhor confirma isso?”.

Pergunta de Ruth Paraíso, encaminhada ao Deputado Paulo
Guedes: “Onde andam os Prefeitos de Lagoa Santa, Sabará, Santa
Luzia e Belo Horizonte, os grandes poluidores da Bacia do São
Francisco?”.

Pergunta do Sr. Gílson Moura, da Escola Municipal Pe. Ricardo
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Thrischler, também dirigida ao Deputado Paulo Guedes: “Em seu
pronunciamento, o Deputado sugeriu certa parcela de
responsabilidade da Copasa com relação à situação do Rio São
Francisco. Diante disso, qual é a postura que o poder público deve
assumir? É lícito negligenciar toda essa situação em detrimento dos
ribeirinhos?”.

Pergunta do pescador Antônio de Almeida Brito, dirigida ao
Deputado Paulo Guedes: “O senhor falou sobre o nosso rio. Como
vamos ficar, eu e meus colegas que também são pescadores? Há
dias que a pesca foi fechada, e estamos sofrendo”.

Pergunta de Remington Diamantino, da Câmara Municipal de
Manga, encaminhada aos Deputados Gil Pereira e Paulo Guedes:
“Por que não levamos documento assinado por todos os presentes ao
Governador Aécio, solicitando medidas urgentes no tratamento do
esgoto de Belo Horizonte, pois só temos a fala e nada oficial?
Estamos sofrendo com a poluição de Belo Horizonte. Não somos
culpados por esse desastre. Queremos solução”.

Perguntas do Vereador Luiz Ferreira de Souza, de São Francisco:
“Qual é a medida que o Secretário de Estado, a Copasa e a Secretaria
de Meio Ambiente e Recursos Naturais vão tomar na defesa e na
descontaminação do rio, garantindo o direito das pessoas de
sobreviverem?”.

“É importante um programa sustentável, mas é necessário também
se preocupar com os direitos humanos, a saúde e a correção dos
problemas do Rio São Francisco, que são graves.”

“Por que a Comissão de Defesa do Rio São Francisco não leva ao
governo Lula a situação do Rio São Francisco e a de outros rios, de
igual gravidade no momento?”

“Por que os ambientalistas, os Secretários de Estado, o Ministério do
Meio Ambiente não se preocupam com o Rio São Francisco e com
outros rios que estão morrendo em Minas Gerais?”

Essas foram as perguntas feitas por escrito. Passarei a palavra ao
Prof. Apolo, perguntando se ele gostaria de fazer algum comentário
sobre as questões levantadas. Mais uma vez, peço a compreensão e
a colaboração relativamente ao prazo.

O Sr. Apolo Heringer Lisboa - Darei um “show” de rapidez. Vocês
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vão ver. Fui anotando as perguntas e classificando-as em meu
“laptop”. O problema é que a preocupação vai mais para o lado da
poluição. As pessoas estão mais preocupadas com a poluição que
com o desmatamento. Chamo a atenção de vocês. Todos vêm rio
poluído, peixe morrendo, pessoas sofrendo, mas ninguém falou sobre
desmatamento. O desmatamento seca o rio, porque a sorte do rio
decide-se em terra. Agimos muito em função do momento, sem fazer
uma reflexão mais profunda, em longo prazo.

A poluição de lá também está relacionada com a pouca quantidade
de água, com a seca, além dos esgotos. Mas quero chamar a
atenção, sem contradizer você, para raciocinarmos sobre o seguinte:
com as taxas de desmatamento que existem, com ou sem poluição, o
rio vai acabar. Pode haver água em barragem, mas o rio seca. Não há
sustentabilidade, porque a água não se infiltra no chão quando existe
desmatamento. Secam as nascentes; então, o rio seca. As matas - e
não só as ciliares -, a vegetação segura a água, enche as nascentes e
faz o rio viver o ano inteiro.

Há muita gente que fala que o meio ambiente não faz nada. Sou
ambientalista e médico e constatei que muitas doenças só existem em
razão da má qualidade da água. Aliás, por isso foi fundado o Projeto
Manuelzão. E a Meta 2010 é a maior tentativa de se revitalizar um rio
em todo o Brasil.

Já percorri o País inteiro. Trabalhamos 804km no Rio das Velhas.
Então, Paulo, tenho trabalhado para revitalizar o Rio São Francisco, e
você sabe disso. Com a Meta 2010, fizemos uma canoagem de
804km de Ouro Preto a Pirapora. Foram 30 dias remando.
Mobilizamos todo o povo; saíram reportagens no ”Globo Rural”; o
povo foi para as margens do rio. Então, somos nós que estamos
lutando para revitalizar o Rio das Velhas e o Rio São Francisco.
Alguém discorda de que é o Projeto Manuelzão o que mais luta?

Conseguimos definir o seguinte: a maior parte da poluição vem da
Região Metropolitana de Belo Horizonte, de lançamentos de esgoto
em rios. O Projeto Manuelzão denunciou que a Região Metropolitana
é a maior poluidora do Rio das Velhas. Depois, poderemos conversar
mais a respeito, mas é importante ouvir a opinião de vocês.

O Projeto Manuelzão tem reconhecido e lutado por isso. Agora, é
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fundamental o que está escrito na camiseta de vocês: “Temos um rio
e não temos água para diversos usos”. E muito menos para a
transposição, para os meninos nadarem, para pescarmos, etc.

Há uma pergunta para mim, de Rui Viola: “Do jeito como as
autoridades de Minas estão levando a termo a despoluição do Rio das
Velhas, você ainda sonha em nadar nele, em pescar com a sua
família em 2010?”. Esse é o prazo que propus. Quero dizer que,
mesmo se for para morrer, atravessarei o rio em 2010, se viver até lá -
este foi um compromisso que assumi publicamente -, e acompanhado
do Governador. Temos gravada a declaração que ele fez à imprensa
dizendo que irá atravessar o rio conosco e que apoiava a Meta 2010.

É um desafio. Acreditamos numa proposta e fazemos um desafio.
Agora, o governo do Estado tem feito investimentos, sobretudo a
Copasa, para despoluir os rios e tratar os esgotos de Belo Horizonte.
Já foram construídas duas ETEs. Esta é a única Capital do País que
tem ETEs para tratar 100% dos esgotos, só que não trata, porque a
maioria das pessoas joga os esgotos nos rios e na drenagem de
chuvas.

A população, seja pobre ou rica, também joga animal morto nos rios,
cachorro morto, agrotóxico, faz desmatamento. Portanto, o problema
social é geral. Mesmo assim, o peixe está voltando ao Rio das Velhas.
O pessoal que mora perto dos Rios Cipó, Paraúna e Bicudo e que
mora em Curvelo está dizendo que os peixes estão subindo, que a
situação está melhorando. A mortandade continua porque, quando
chegam perto de Belo Horizonte, os rios morrem.

Portanto, a luta é muito grande. Se não houvesse a Meta 2010, seria
muito pior. Foi depois que ela surgiu que muita coisa melhorou e
melhorará ainda mais.

Acho que precisamos fazer uma reflexão e nos unir aos Deputados
Paulo Guedes e Fábio Avelar e aos demais Deputados aqui
presentes, porque a despoluição do São Francisco é parte da nossa
luta. A revitalização implica em parar o desmatamento, replantar, fazer
a natureza ser parecida com o que era antes, e não, só tratar esgoto.
E penso que vamos conseguir, porque a humanidade não tem saída:
ou ela faz isso ou vamos desaparecer do Planeta Terra. Agradeço.

O Sr. Presidente - Indago ao Dr. Alex se gostaria de fazer uso da
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palavra com relação aos questionamentos levantados.
O Procurador Alex Fernandes Santiago - Boa tarde a todos. Sou

Coordenador da Promotoria de Justiça de Defesa do Rio São
Francisco. O Ministério Público está atento a todas as questões
relativas ao Rio São Francisco. Nossa Promotoria é a primeira
Promotoria por bacia hidrográfica do Brasil, num investimento tanto do
Ministério do Meio Ambiente quanto do Ministério Público mineiro.

As várias questões aqui tratadas mostram que temos um passado
histórico de erros a corrigir. E a questão da transposição traz assuntos
maiores para nós, porque o governo tem pautado essa discussão,
oferecendo, como moeda de troca, a revitalização. Esse é um
argumento simplista, e os senhores não podem se deixar iludir,
pensando que vamos revitalizar para transpor. Não é isso. A
transposição está incorreta. O Ministério Público Federal e o Estadual
já questionaram juridicamente a questão, e a decisão cabe ao STF.
Isso é uma retratação do próprio dilema da captura. Os senhores
estão sendo induzidos a uma discussão: ao mesmo tempo em que
faremos a transposição, vamos revitalizar. E os senhores acabam
sendo capturados por essa proposta simplista, e não é isso que se
tem de discutir. Tem-se de revitalizar o rio, isso é fato. E revitalização
passa, como salientaram alguns, por mudanças na nossa própria
legislação. Nossa legislação estadual permite que as siderúrgicas
adquiram 10% de mata nativa, e aquilo que exceder pagam em taxa
de reposição florestal de seu consumo. Só que pagar a taxa de
reposição florestal sai ainda mais barato que consumir floresta
plantada. Com isso, todas as siderúrgicas de Minas Gerais preferem
desmatar o nosso território e o dos outros Estados da Federação,
pagando mais barato, a ter florestas próprias para o auto-suprimento
de carvão vegetal.

Além disso, há a questão dos esgotos. Temos de tratar todos os
esgotos dos Municípios da Bacia do Rio São Francisco. Quanto a
isso, o primeiro passo foi dado pelo Ministério Público mineiro ao
enviar recomendação ao Conselho Estadual de Política Ambiental
para que todos os Municípios tivessem prazo para tratar o esgoto. E
surgiu, a partir daí, a Deliberação Normativa nº 109/2006. O Ministério
Público roga aos Deputados de Minas Gerais que elaborem uma lei
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estabelecendo prazo para que todos os Municípios tenham tratamento
integral de esgoto. Devemos cuidar do esgoto para que, depois, não
haja pescadores lamentando as algas azuis e tudo o mais. Essas
questões têm de ser contempladas, como também tem de ser dito que
muitos Municípios não querem tratar o esgoto. Exemplo: em
Divinópolis, fizemos um termo de ajustamento de conduta para que
houvesse tratamento de esgoto; o Prefeito encaminhou o projeto à
Câmara, e os Vereadores não o aprovaram. O que é isso? Os
Municípios não querem enfrentar o ônus político de cobrar da
população o tratamento do esgoto.

Existem várias questões, e devemos fazer um exame de
consciência, verificando se, realmente, queremos revitalizar o Rio São
Francisco, e isso dependerá de todos nós. E o Ministério Público
estará ao lado da população para que isso verdadeiramente aconteça.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Dr. João Mendes.
O Sr. João Mendes da Rocha Neto - O Presidente do Comitê disse

que a vazão da transposição é de 127m3, 80% para o Ceará. A
pergunta foi do Paulo Afonso, do Banco Central. Achei bom receber
essa pergunta porque gostaria de contestar esse dado. Na outorga da
ANA, que está disponível no “site” da Agência Nacional de Águas,
acessível a qualquer um de vocês, são tomados 26m3 do rio. Em sua
cheia, pode ir até a 127m3, guardadas as proporcionalidades do
volume que o rio tomar. Mas a vazão perene para retirada são 26m3

por segundo.
O Sr. Presidente - Dr. João, também tenho uma dúvida sobre uma

importante questão, que foi muito comentada, sendo importante o seu
esclarecimento. O senhor fala que são 26m³, mas que poderá chegar,
na cheia, a até 127m3. Então, faço uma indagação a V. Exa: As obras,
que, no nosso entendimento, são vultosas, serão implantadas apenas
para serem usadas eventualmente?

O Sr. João Mendes da Rocha Neto - Não. O canal opera
minimamente com os 26m3, com a capacidade de agüentar até os
127m3.

O Sr. Presidente - Pois é! O Prof. Apolo, Presidente do Comitê,
disse-nos, na sua exposição, que teremos canais, nove elevatórias,
túneis. Então, eles foram projetados e serão implantados para atender
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aos 127m3. Seria isso?
O Sr. João Mendes da Rocha Neto - Ele tem de atender à carga

máxima.
O Sr. Presidente - Estou satisfeito com a resposta.
O Sr. Apolo Heringer Lisboa - Sr. Presidente, o João Mendes é uma

pessoa cordata. Conheço-o das várias reuniões das quais
participamos e o admiro muito. Queria ter a metade da sua educação.
A pergunta foi se irão 80% da outorga. Podem ser 26m3, 64m3 ou
127m3. Está dizendo que irão aproximadamente 80% para o Eixo
Norte; aliás, do Eixo Norte, 80% vão para o Ceará. Ele quer dizer que
o projeto de transposição é basicamente para o Ceará, sejam 26m3 ou
127m3. Essa é a resposta.

O Sr. Presidente - O Sr. João Mendes deseja fazer uma réplica?
O Sr. João Mendes da Rocha Neto - Não havia completado ainda a

minha fala. Não respondi a essa segunda parte, apenas falei sobre os
26m3 e a carga máxima que o canal pode suportar.

Em relação à divisão dos dois canais, entre o Canal Norte e esse
dique, que vão para o Ceará, e o Canal Leste, que pegará o sertão
pernambucano e a Paraíba, as proporções de tomada de água são
iguais. Então, não há essa primazia do Ceará em detrimento dos dois
outros Estados, mesmo porque o projeto mostra que esse canal que
caminha para o Norte sobe a Chapada do Araripe, local dessas obras
às quais o Apolo se referiu. O que esse Eixo Norte tem de diferencial
é que sairá mais caro que o outro eixo, em razão dessas obras de
engenharia, porque ele sobe a chapada para depois descer por
gravidade, alimentando o Rio Salgado e depois o Jaguaribe.

No caso do outro eixo, a questão de relevo está mais resolvida. São
poucas as diferenças de altitude entre a saída do eixo e o laçamento
da água no Pajeú-Moxotó e no Rio Paraíba.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Paulo Guedes.
O Deputado Paulo Guedes - Várias perguntas foram dirigidas a mim.

Tentarei resumi-las numa só resposta. A primeira foi do companheiro
Aulos Helanio Mota Leite, de Manga, que pergunta sobre a questão
energética quanto à barragem de Três Marias no que diz respeito ao
aumento do volume de água, ou seja, se isso é mais importante. Além
disso, que, no caso, poderia ter saltado a água para melhorar a sua
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qualidade, mas foi retida pela questão energética. Ele pergunta se a
questão da saúde e do consumo humano não são tão importantes
quanto a produção de energia.

Temos feito várias indagações em relação à atuação da Cemig em
nossa região. Minas Gerais exporta energia. Essa companhia tem
tratado dessa questão energética de forma diferenciada. Pelo que
tenho visto, ela dá mais ênfase à venda de energia para os grandes
consumidores que para os pequenos produtores. Temos 200 postos
artesianos perfurados e equipados para levar água para milhares de
pessoas no Norte do Estado. Todavia, há três anos, a Cemig ainda
não fez a ligação energética desses postos. Denunciamos isso há dois
meses, mas até hoje nenhuma providência foi tomada.

Que fique claro que o interesse econômico da Cemig, que possui
ações na Bolsa de Valores de São de Paulo e de Nova Iorque, está
acima dos interesses da sociedade. Precisamos discutir isso, porque a
Cemig é uma empresa nossa, do povo mineiro. Neste momento de
angústia do povo do São Francisco, liberar um pouco da água da
Barragem de Três Marias não faria mal a ninguém; muito pelo
contrário, diminuiria o sofrimento do povo e as causas do que ocorre
em nossa região.

Em relação às perguntas sobre onde estão os Prefeitos, gostaria de
fazer um chamamento a eles, principalmente aos Prefeitos da bacia
do Rio São Francisco, como já fiz.

Encerro minha participação pedindo que voltemos a discutir
revitalização como questão principal, pois, na maior parte deste
debate, discutiu-se transposição. As pessoas que fizeram uso da
palavra deram grande atenção à transposição.

Gostaria de salientar que há transposições em Minas. O Projeto
Jaíba possui 80m³ de água outorgados, quase o triplo do que a ANA
outorgou para levar água ao Nordeste. Em Lagoa da Prata uma
indústria fez uma transposição “na marra”, desviando o leito de um rio,
e os órgãos ambientais de Minas se calaram. Não vi ninguém
enfrentando os grandes.

Não queria simplesmente defender a transposição. Este debate
deveria ter como objetivo a proposta inicial: cobrar de todos os
governos - municipal, estadual e federal - uma ação conjunta para a
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revitalização a fim de se salvar o rio, em Minas, para nós. Enquanto
ficamos discutindo transposição no Nordeste, bebemos esgoto de
Belo Horizonte em Manga. Temos de discutir essa questão aqui.

Estamos dispostos a chamar todas as autoridades, ir ao Presidente
e aos Governadores, para fazer uma agenda positiva, que de fato
funcione. Chamaremos a Promotoria, o Ministério Público, a Justiça,
os órgãos ambientais, para todos fazerem sua parte. Na hora de
atrapalhar, todos metem o bedelho, querem aparecer, mas quero ver
agora. O rio pede socorro, está agonizando, e nós, ribeirinhos, que
estamos vivendo e sentindo o mau cheiro dessa água, queremos
providências imediatas. Tenho certeza de que todos os presentes
estão convictos e unidos nesse objetivo. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para seus comentários, o
Deputado Gil Pereira.

O Deputado Gil Pereira - Boa-tarde a todos. Serei breve, em
respeito ao horário e aos nossos barranqueiros do São Francisco.

Tenho a felicidade de minha mãe e meus avós terem nascido em
Maria da Cruz e Januária, onde passei parte da minha infância.
Inicialmente, quero dizer que desde que aqui cheguei, em 1995, tenho
trabalhado pela revitalização do Rio São Francisco. Hoje, o Dr. Alex
Mendes Santiago é o responsável pela Coordenadoria das
Promotorias de Justiça da Defesa do São Francisco. A criação dessa
importante Coordenadoria deve-se a um projeto de nossa autoria.

Também sempre lutei em relação à Copasa. Desde o meu primeiro
mandato, apresentei o projeto de revitalização para Juramento, a fim
de se construir nesse Município uma ETE e possibilitar que o Rio
Juramento tivesse aquela grande bacia abastecendo de água
despoluída a nossa cidade de Montes Claros. Embora o PT administre
parte da Prefeitura de Montes Claros, falo desse Munícipio, pois o
governo do Estado, atendendo a nosso pedido, está gastando mais de
R$100.000.000,00 para a construção da ETE em Montes Claros,
grande poluidora do Rio Verde Grande, que, por sua vez, poluía o Rio
São Francisco.

Nossa luta sempre foi em defesa da revitalização do Rio São
Francisco, principalmente dos pequenos rios. Para isso, como o nosso
grande Apolo disse, temos de renovar as nossas matas ciliares.
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Quanto a isto aqui, pedi à Copasa que fizesse um estudo, e o
Deputado Fábio Avelar disse que a Copasa estará aqui na parte da
tarde. Isso é uma vergonha. Passei lá, na quinta-feira passada, na
cidade de Pirapora, na Barra do Guaicuí, e fiquei abismado com a cor
da água. Fizemos esse levantamento, e está aqui a amostra da
péssima qualidade desta água, que, infelizmente, todos nós,
ribeirinhos - e alguns não têm condições - tomamos.

Quero dizer com muita firmeza que, sobre a transposição, acho que
estamos chegando a um consenso, Paulo Guedes. Você mesmo, no
início, tinha uma posição e agora muda não por mudar, mas porque o
diálogo é importante. Primeiro, queremos uma audiência com o
Presidente Lula. O Presidente do Comitê da Bacia do Rio São
Francisco já pediu uma audiência. Qual o problema de conversarmos?
Penso que precisamos de conversa com o Presidente, Dr. João
Mendes, o que será importante. Por quê? Hoje vi aqui, Fábio Avelar e
Apolo, que o Eixo Leste é uma unanimidade. Por que não fazer agora
o Eixo Leste, de imediato, pois ele é só 20% dos recursos, deixando
os outros 80% dos recursos que seriam para o Norte, o mais caro,
para serem aplicados em Minas Gerais? Seriam 80%,
R$4.000.000.000,00 para revitalizar a Bacia do São Francisco. É isso
que temos de dizer e o que queremos para o Rio São Francisco.
Vamos pegar esse dinheiro e fazer a transposição. O Presidente Lula
será um vitorioso, porque conseguirá já transpor parte do seu projeto,
o Leste, a fim de atender à Paraíba e a outros Estados, e
suspenderemos o Eixo Norte e aplicaremos todo esse recurso, que é
muito. Como disse o Paraca, os recursos estão voltando para Brasília,
porque não há como aplicá-los. Sabem por que isso não ocorre?
Porque não temos projetos. Para algumas cidades, como Pedras de
Maria da Cruz, Januária, Manga, Ibiaí, São Romão, a Codevasf não
tem projetos. Farão a licitação a fim de fazer os projetos para, depois,
realizar outra licitação que iniciará o projeto, o que demanda muito
tempo. Então, temos de agilizar isso e encontrar um meio comum.
Para isso, você, Deputado Paulo Guedes, que é do PT, junto aos
Deputados Federais e ao Deputado Virgílio Guimarães, pode, sim,
conseguir uma audiência com o Presidente Lula, com a caravana, o
Presidente do Comitê, os Deputados da Cipe São Francisco e os
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representantes ribeirinhos. Em Minas, nós já temos um consenso:
vamos pegar esse dinheiro, revitalizar a bacia do São Francisco e
fazer o Eixo Leste, enquanto se discute o outro eixo, o Norte, que é
80% dessa obra.

Quero parabenizar todos vocês, pois estão aqui desde as 8 horas da
manhã, e já são 13 horas, assistindo a esse importante ciclo de
debates. Podem ter certeza de que esse ciclo, a Cipe São Francisco e
a Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais não vão parar. Se
Deus quiser, Apolo, com sua ajuda, a do Ministério da Integração
Nacional e a do Ministério Público, encontraremos uma solução para
revitalizarmos 100% desse grande rio de integração nacional, o Rio
São Francisco. Muito obrigado.

O Sr. Apolo Henriger Lisboa - Um momentinho. Deputado Gil
Pereira, a posição de unanimidade está nesta carta. Ela fala de
adução, água do Eixo Leste para abastecimento humano e
dessendentação de animal. Não é o Eixo Leste com aqueles grandes
canais; é um pouco diferente, mas é um acordo de todos. Retifico
isso, para não ficar mal-esclarecido. Quem quiser pode ler isso aqui,
pois está bem claro.

O Sr. Presidente - Agora faremos as intervenções orais, e, mais uma
vez, gostaria de pedir a maior objetividade possível, porque, às 14
horas, teremos de reiniciar a nossa atividade da tarde. Então, darei 2
minutos para a intervenção de cada pessoa, no máximo, pedindo à
assessoria que nos ajude a informar àquela pessoa que o seu tempo
está esgotado. Não queremos deixar de escutar todas as pessoas que
se inscreveram. Vou chamá-las de três em três, pedindo às pessoas
que se postem em frente aos microfones da parte central. Assim que
um terminar, imediatamente passamos a palavra para o outro a fim de
ganharmos tempo.

Da mesma maneira, peço aos componentes da Mesa que anotem as
intervenções para que façam os comentários logo após, quando
encerraremos nossas atividades da parte da manhã. Peço a
compreensão de todos, porque o início das atividades da parte da
tarde será às 14 horas.

Ouviremos os comentários de Dayse Fernandes, da Opará Vídeos;
Gislene Margarida Pereira, da Articulação Popular pela Revitalização
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do Rio São Francisco, e de Márcio Passos Ribeiro da Silva, Secretário
Municipal de Agricultura de São Francisco. Com a palavra, Dayse
Fernandes.

A Sra. Dayse Fernandes - Boa tarde. Farei algumas considerações
sobre o que ouvi e que não podemos deixar passar despercebido.

Falou-se sobre a humanização, sobre a questão humana. A
humanização precisa ter maior sustentabilidade. Falou-se algumas
vezes sobre o nome de Deus. Quero citar um provérbio chinês: “Deus
moverá montanhas para fazer aquilo que o homem não é capaz de
fazer, mas não moverá uma palha naquilo que é de responsabilidade
humana”.

Isso frisa a fala do Deputado Paulo Guedes sobre nossa
responsabilidade de preservar o Rio São Francisco. O que é mais
imediato para mim é reconhecer a questão do desmatamento, a
seriedade do desmatamento, do assoreamento, da destruição das
matas ciliares e das lagoas marginais. Considero extremamente
importante o trabalho do Projeto Manuelzão com relação à educação
nas escolas. Sou professora e trabalho com meus alunos sobre a
importância das águas e da nascente do Rio São Francisco. Acho que
a prioridade agora, Prof. Apolo, é a revitalização do Rio das Velhas.
Não consigo ver a revitalização do Rio São Francisco se não forem
tomadas providências emergenciais com relação ao Rio das Velhas.
Passo pelo Rio das Velhas, na região da Serra do Cipó, e vejo que o
rio está negro. O Rio São Francisco está verde, e o Rio das Velhas
está negro. Você disse que os peixes estão vivendo em algumas
regiões. Gostaria de ver isso e, se Deus quiser, atravessar o Rio das
Velhas com você, se me convidar. Quero fazer uma pergunta: quais
são os trechos em que há a proliferação de peixes?

Visitei a ETE há 2 anos, e eram tratados só 17% dos esgotos de
Belo Horizonte. Aqui ouvi dizer que 45% dos esgotos são tratados.
Não sei se esse valor aumentou nos últimos dois anos. Acho que
deveriam investigar esses 80% do Eixo Norte, começando pela
questão da construção de novas estações de tratamento, já que, pelo
que sei, havia sido feito o tratamento de apenas 17% dos esgotos de
Belo Horizonte.

O Sr. Presidente - Muito obrigado. Com a palavra, a Sra. Gislene
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Margarida Pereira.
A Sra. Gislene Margarida Pereira - Quero fazer uma denúncia. Nos

dias 7 e 8 de novembro, diversas colônias de pescadores de Ibiaí,
Buritizeiro, Pirapora, Januária, Pedras de Maria da Cruz, Brazilândia
de Minas, Buritis e pescadores de Três Marias organizaram-se
solicitando que fosse estabelecida uma mesa de negociação com
representantes do Ministério do Meio Ambiente, IEF, Ibama,
Secretaria do Meio Ambiente em Minas Gerais e a Copasa para
apresentar uma pauta de reivindicações. Eram R$500,00 para cada
pescador e um conjunto de ações para a despoluição e para a
revitalização do Rio das Velhas e do Rio São Francisco.

As cartas de convocação foram entregues e protocoladas na
secretaria dos órgãos anteriormente citados. Hoje, vergonhosamente,
nenhum órgão compareceu ou justificou sua ausência, mostrando
descaso para com a situação dos pescadores e dos vazanteiros.
Neste momento, estão encaminhando alguns atos públicos para o dia
de hoje, em Pirapora.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Sr. Márcio Passos.
O Sr. Márcio Passos - Senhoras e senhores aqui presentes, boa-

tarde a todos. Quero registrar aqui um manifesto do PJBN, um grupo
de pró-revitalização da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, no
Município de São Francisco, e do Codema. (- Lê:)

“Senhores Deputados, a população ribeirinha está vivendo um
momento de muita aflição, quando se vê impedida de chegar ao que
lhe é mais caro e precioso: o Rio São Francisco. A história mostra a
importância do Rio São Francisco desde os primeiros tempos da
civilização brasileira, quando se fez no caminho da interiorização,
chegando-se à denominação de Rio da Unidade Nacional.

Outro fator importante é saber que ele é o principal rio que nasce e
morre em terras brasileiras, e que, neste contexto, Minas Gerais é
responsável por mais de 70% de suas águas. O Rio São Francisco
tem sido motivo de muita preocupação para a população ribeirinha,
que vem trabalhando no sentido de preservá-lo e, antes, revitalizá-lo.
Em nosso Município, desenvolvemos importantes projetos de
recuperação e proteção de nascentes, os quais hoje têm repercussão
nacional por meio do Projeto João Botelho Neto, que tem um parceiro
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muito importante: a Procuradoria de Justiça de Defesa da Bacia do
Rio São Francisco. Este projeto nos tem permitido compor com
grandes empresas para recompor áreas degradas do cerrado em
decorrência do plantio de eucalipto.

Todo esse esforço, no entanto, perde hoje o sentido quando
percebemos que o nosso rio está morrendo. Anos atrás, eram os
peixes que morriam à fartura, e nada foi feito. Agora, é o homem que
está correndo risco de vida. E por que está? Porque não pode beber
da água “in natura”, não pode tomar banho no rio, não pode plantar as
roças nas vazantes, não pode regar suas plantas e dar de beber aos
seus animais. E não foi por sugestão de cada barranqueiro, foi
recomendação taxativa da Defesa Civil do Estado. Então a situação é
grave.

Imaginem os senhores aquela gente morando na beira do rio, vendo
e sentindo a água, que é a sua vida, sem poder se aproximar dela. É a
morte lenta do barranqueiro. Queremos, com o coração na mão,
mostrar o que acontece com a nossa gente, com os pescadores, com
os vazanteiros, com os agricultores e com toda a nação barranqueira,
que morre aos poucos. Os senhores, o Estado, a Nação, todos
precisam socorrer nossa gente, salvar o nosso rio para que não
registremos o óbito. E pergunta-se: ‘Quem vai assinar o óbito? Quem
se responsabilizará por tamanho desastre?’. Pedimos às autoridades
competentes que não deixem isso acontecer, para que não se
manchem na história. Muito obrigado”.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Sr. Paulo Afonso da Mata
Machado, do Banco Central do Brasil. Na sua ausência, com a
palavra, o estudante de direito Ulisses Sales. Em seguida, falarão os
senhores Dêniston Diamantino e Luís Rocha Neto. Com a palavra, o
Sr. Ulisses Sales.

O Sr. Ulisses Sales - Na pessoa do Deputado Paulo Guedes
cumprimento todos os integrantes da Mesa e todo o povo do Norte de
Minas, que, com muita garra, está aqui hoje.

Gostaria de ver dirigida a minha pergunta ao Antônio Thomaz, que
estava aqui e proferiu algumas palavras, porque fez alguns
comentários sobre a nossa camiseta, onde está escrito “Temos o rio,
mas não temos água”. A nossa preocupação com a transposição é
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grande. Ao confeccionarmos as nossas camisetas com esses dizeres,
a nossa maior angústia, a nossa maior dor diz respeito ao que
estamos sofrendo lá hoje, mas não desprezamos a possibilidade de
pensarmos nessa transposição, que está sendo debatida há anos.

Quanto à questão abordada pelo Deputado Almir Paraca, confesso
que volto triste para o Norte de Minas porque ouvi um Deputado dizer
que Prefeitos, Vereadores e Deputados não têm capacidade para
discutir a gestão dos recursos destinados à revitalização. Gostaria que
o Deputado Almir Paraca estivesse aqui para responder-me como
cidadão manguense: de quem podemos esperar essa resposta?
Quem nos mostrará como devemos utilizar esses recursos? Obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Sr. Dêniston Diamantino.
O Sr. Dêniston Diamantino - Boa-tarde a todos. Sou barranqueiro de

Manga. Hoje moro em Matias Cardoso, sou conterrâneo do meu
amigo Deputado Paulo Guedes. Concordo que não deveríamos estar
discutindo a transposição do São Francisco. As pessoas na beira do
rio estão bebendo água deste tipo.

- Procede-se à exibição de uma garrafa cheia de água esverdeada.
O Sr. Dêniston Diamantino - Nas ilhas, as crianças estão bebendo

água como esta. As pessoas que moram nas ilhas não têm acesso a
caminhões-pipa. Não devemos falar em transposição enquanto as
crianças do São Francisco estiverem bebendo uma água como esta.

Um poeta da minha cidade escreveu o seguinte poema: “O Rio de
São Francisco é um poema a sorrir / as águas que agora descem não
voltam mais a subir / elas nos viram nascer / nos deram leite a beber /
criaram os nossos avós / é o rio de nossas vidas / é a vida de todos
nós”.

O São Francisco é a nossa vida. Quero cobrar ações emergentes
quanto à situação da água. Posições precisam ser tomadas. Devemos
sair dos discursos, da promoção política e pessoal, porque, repito, as
crianças das ilhas estão bebendo água poluída. Fico indignado com o
fato de estarem discutindo transposição, Eixo Norte, Eixo Sul,
desmatamento, etc. enquanto os moradores das ilhas estão bebendo
uma água como esta. As pessoas de Belo Horizonte dizem que o
esgoto está descendo para os rios. Lá o esgoto está entrando em
nossas vidas, como diz o poema. Precisamos de uma ação enérgica e
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rápida, porque o povo do São Francisco não aceitará essa situação.
Esse povo barranqueiro irá rebelar-se. Isso será pior para todos.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Sr. Luís Rocha Neto.
O Sr. Luís Rocha Neto - Cumprimento todos os membros da Mesa

na pessoa do Deputado Paulo Guedes, a quem agradeço a
sensibilidade demonstrada a todo o nosso povo. O nosso governo tem
sido um exemplo e uma referência em nosso país. Isso só foi possível
graças ao trabalho desenvolvido pelos Deputados, ou seja, mantendo
os Poderes distintos, porém harmônicos.

Gostaria que os senhores tivessem também a sensibilidade de
desenvolver um trabalho voltado para a questão ambiental, ou seja,
para a proteção do nosso Rio São Francisco. Disseram que a solução
do problema é muito simples: basta chover. Esse é o meu medo, ou
seja, que chova, mas que os senhores não tenham noção da
gravidade do problema.

Como foi dito aqui, se se soltasse a água de Três Marias, talvez se
estivesse maquiando o problema, que é gravíssimo; ele tem
conseqüências de várias naturezas. Mas a principal seqüela são os
dejetos, os esgotos da área metropolitana da Grande BH. Isso pode
resolvido se houver uma ação conjunta e vontade política.

Eu gostaria que os senhores tivessem sensibilidade e assumissem
isso como meta principal, para que essas pessoas que aqui estão,
sem poder beber sua água, sem poder fazer sua prática para colocar
comida na panela, saíssem daqui otimistas, com esperança. Na
verdade, estão prejudicadas por uma situação em relação à qual os
senhores poderiam tomar uma providência imediata. Recebemos a
visita da Defesa Civil lá, mas nada foi feito para resolver o problema
que estão enfrentando. O carro-pipa não chegou, e eles estão sendo
obrigados a beber a água do jeito que ela se encontra, para não
morrer de sede. Essas pessoas que foram totalmente prejudicadas
não estão tendo o tratamento que mereciam. Meus senhores, pelo
amor de Deus, olhem para nós, porque essa situação é para ser
resolvida o quanto antes.

A transposição é uma questão séria e merece, sim, ser estudada
com muito carinho. Quando se fala em transposição, eu gostaria que
se transpusessem só 2km, para matar a sede do ribeirinho, que está
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morrendo por falta de água e que está esquecido.
O Sr. Presidente - Chamamos agora os dois últimos inscritos:

Jussara Ribeiro, do jornal “O Médio São Francisco”, que fará uma
intervenção oral dirigida ao Deputado Paulo Guedes; e o Sr. Luís
Ferreira de Souza, Vereador em São Francisco, também inscrito para
manifestação oral. Com a palavra, Jussara Ribeiro.

A Sra. Jussara Ribeiro - Farei as duas coisas, observação e
pergunta, e queria que fossem dirigidas também ao Apolo, pessoa que
admiro e cujo trabalho no Projeto Manuelzão venho acompanhando. O
nosso jornal, “O Médio São Francisco”, traz na reportagem “O São
Francisco agoniza, o drama dos ribeirinhos”. Ouvimos várias pessoas
à margem do São Francisco, ouvi hoje os colegas, os co-irmãos de
São Francisco, e a Rute, uma senhora do São Francisco, fez uma
observação interessante. Nós fomos enganados o tempo todo. Digo
que essa é uma pergunta que não pode calar. Deputado Paulo
Guedes: por que os ribeirinhos ainda não estão conscientes de toda a
omissão das autoridades? As autoridades estão-se esquecendo de
dizer a eles o que realmente está acontecendo. Navegar e pescar no
Rio das Velhas em 2010, essa é a proposta, não é, Apolo? Assistimos
ao filme “Navegando no Rio das Velhas” e sabemos, sim, da poluição.
Temos noção do que está acontecendo no São Francisco. Mas o
Deputado Paulo Guedes, como é ribeirinho, sabe que, com o nível
baixo da água, nunca vimos o que está acontecendo, apesar de
salientar que realmente há algum tempo não vemos chuva. O período
de estiagem é muito grande.

Eu queria fazer uma observação, Deputado Paulo Guedes. O Apolo
se referiu ao problema do desmatamento, sobre o qual temos de
pensar também. Temos, sim, mas temos de pensar também na
poluição das águas do Rio São Francisco, que é algo relevante. Tem
de haver uma política séria do poder público, porque, por enquanto, só
estamos ouvindo enrolação.

Digo mais: não viemos aqui, não saímos de Januária, de Manga, de
São Francisco, de Pirapora, por acaso. Acredito que a ação tem de
ser agora. Antes tarde que nunca. Estamos com os senhores para a
revitalização e para a causa da despoluição do Rio São Francisco.
Muito obrigada.
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O Sr. Presidente - Com a palavra, o Vereador Luiz Ferreira de
Souza.

O Vereador Luiz Ferreira de Souza - Boa-tarde Deputados e demais
presentes. Srs. Deputados, como Vereador, assim como os senhores,
sou representante do povo. Está na hora de esquecermos a questão
partidária. Está faltando respeito para com o povo que votou em todos
nós. Poucos Deputados estão preocupados com essa situação. Uma
Deputada teve a coragem de falar em São Francisco que a Copasa
não tem nenhuma culpa. Quero dizer ao Prof. Apolo, nosso amigo,
que o IEF e outras entidades liberam, se pagar, o desmatamento.
Agora, um trabalhador que desmata um hectare para matar a sua
fome paga multas altíssimas. Por isso, digo que no momento temos
de nos preocupar com a saúde e com a alimentação do nosso povo.
Até hoje, não tivemos um laudo sobre os peixes que morreram no Rio
São Francisco. Está faltando respeito para com o nosso povo do Norte
de Minas. Estamos sendo deixados de lado. Porque as coisas estão
acontecendo na nascente, como disse o nosso amigo Deputado, e
não mais para baixo de Pirapora? Está na hora de agirmos. Vamos
todos ao Governador. As coisas têm de sair do papel. A Copasa já
soltou muitos panfletos, mas precisamos de ação já. O momento é
realmente sério. Não são vocês, daqui, de Belo Horizonte, que estão
passando o que estamos passando. O nosso sofrimento é muito
grande. Lá, as pessoas não conseguem dormir com o mau cheiro da
água, muito menos ingeri-la. A situação é realmente séria. Obrigado.

O Sr. Presidente - Solicito aos componentes da mesa que façam os
comentários que acharem interessantes com referência às
abordagens, aproveitando para fazerem, o mais rápido possível, as
suas considerações finais. Cada um disporá de 2 minutos. Com a
palavra, o Prof. Apolo.

O Sr. Apolo Heringer Lisboa - O Projeto Manuelzão começou há 10
anos. Na época, dissemos que o destino do peixe anuncia o nosso.
Há 10 anos lutamos, dia e noite, para despoluir o Rio das Velhas.
Uma luta, como voluntário, que prejudica a nossa saúde, a nossa
família. Sou da sociedade civil e militante dessa causa. O que está
acontecendo é prova de que o destino do peixe anuncia o nosso. Hoje
à tarde, teremos a apresentação do biomonitoramento do Rio das
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Velhas, que começamos há 8 anos, uma coisa maravilhosa. Vale a
pena que todos estejam presentes. É o único rio do Brasil que tem
biomonitoramento da nascente até a foz. Não olhamos só a qualidade
química e física, temos anotadas todas as espécies. Muitas vezes,
vocês nem sabem dessa luta porque a grande imprensa não divulga o
nosso trabalho.

Gostei muito do que a Daise falou sobre a humanidade, o modelo
humano. Depois, podemos discutir isso. Concordo com o Deputado
Paulo Guedes, que me surpreendeu positivamente. Os governos
federal, estaduais e as Prefeituras estão devendo. Nenhum governo
está fazendo 100%. Agora temos de melhorar. É preciso haver um
melhor conteúdo das propostas de revitalização e mais verbas
também.

Temos que nos unir porque a mentalidade da sociedade nunca
colocou meio ambiente em primeiro lugar. O pessoal prioriza asfalto,
fonte luminosa nas praças. Tudo isso é maquiagem. E os políticos
seguem esse tipo de eleitor. Se mudar a sociedade, muda o Brasil,
mas governo nenhum irá mudar o Brasil. Quem vai mudar o Brasil é o
povo.

A meta de 2010, que está-se encerrando, foi uma grande iniciativa,
mas, infelizmente, precisa de mais ritmo, mais verba, maior integração
entre os órgãos do governo, porque parece que cada um fala uma
linguagem diferente. É preciso maior esforço para revitalizarmos o Rio
São Francisco. Estive com a Defesa Civil em Várzea da Palma; fui no
avião do governo para ver o problema das algas verdes e das
cianobactérias. Pedi para falar ao final da reunião, e o Sargento não
deixou. Ele falou que o problema era muito grave e não podia haver
debate, para não alarmar o povo. A Defesa Civil não é defesa militar,
a sociedade civil é que tem que se defender. A questão das algas
azuis tóxicas mostrou a realidade dos nossos rios e a realidade da
poluição.

Quero sugerir aos Deputados que façam um projeto de lei sobre
tratamento de esgoto em Minas Gerais, pondo fim a essa prática de
lançar esgoto, de lançar resíduos industriais, lixo, agrotóxicos e
fertilizantes nos nossos rios. Meio ambiente é fundamental, não é
agenda secundária.
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O Sr. Presidente - Com a palavra, o Dr. Alex.
O Procurador de Justiça Alex Fernandes Santiago - Agradecendo o

convite da Mesa, quero dizer que estamos diante de um momento
histórico. Há um consenso de toda a população quanto à necessidade
de tratar o esgoto de Minas Gerais. O povo do Norte já não tolera
mais receber esgoto sem tratamento, prejudicando sua própria
convivência.

Assim sendo, diante deste momento histórico, o Ministério Público
faz coro com a solicitação do Sr. Apolo para que haja uma lei estadual
prevendo prazos para que os Municípios tratem os esgotos de Minas
Gerais. Só assim passaremos do discurso à prática efetiva, para que
todos tenham um prazo para o cumprimento dessa determinação
legal. O Ministério Público se encarregará de fiscalizar. Essa iniciativa
seria um passo louvável desta Casa, que tem esse estabelecimento
legal. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Sr. João Mendes.
O Sr. João Mendes da Costa Neto - Agradeço o convite, em nome

do Ministério da Integração, e a possibilidade de vir aqui participar e
colaborar, juntamente com os Deputados e com a sociedade, deste
evento tão importante.

Para encerrar, gostaria de passar às mãos dos senhores um
documento para que seja incluído no acervo da Casa -, o Plano de
Reabilitação do Semi-Árido do Nordeste. O documento que estamos
deixando aqui, assim como o documento que está impresso no “site”
do Ministério da Integração, diz que está aberto para discussão. Aqui,
tentamos dar o pontapé inicial nessa discussão e, para isso, estamos
aguardando a agenda das audiências públicas que irão possibilitar
essa interface entre o que o Ministério propõe e o que a sociedade
civil deseja. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Paulo Guedes.
O Deputado Paulo Guedes - Respondendo às indagações,

começarei pela Jussara. Volto a dizer o que falei no início e que deve
ser o tema principal deste debate. Gostei do que você falou sobre as
autoridades. O que elas estão fazendo, a meu ver, é muito pouco. Por
isso, precisamos vencer a burocracia e o medo, cobrando uma ação
efetiva dos órgãos ambientais. Não devemos ficar apenas no ar
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condicionado, em Belo Horizonte, ditando leis, elaborando decretos,
mas partir para a prática.

Gostei da manifestação do Ministério Público, com intervenção
positiva. A partir de agora, o Ministério Público fiscalizará, isso é muito
importante, é um avanço deste seminário.

Apolo, acenderei vela e rezarei para Nossa Senhora Aparecida para
que o senhor, o Governador e eu nademos no Rio das Velhas em
2010. Faltam apenas dois anos. Temos de avançar, sair do discurso,
fazer o Orçamento andar, fazer com que os órgãos ambientais dêem
licença para tratar do rio, porque eles demoram, “embolam o meio de
campo”. Temos de vencer a burocracia e tudo o mais para garantir os
recursos no Orçamento. A Assembléia exerce grande papel nisso,
pois estamos votando o Orçamento do Estado. Podemos fazer uma
grande emenda de bancada destinando recursos para a revitalização.
O Congresso Nacional deve fazer o mesmo. Está sendo votado o
Orçamento da União. Temos de mostrar na prática que as autoridades
podem fazer alguma coisa e sair do discurso de que o culpado é A ou
B, que há o Eixo Leste, o eixo não-sei-o-quê, enquanto o povo de
Matias Cardoso, Bom Jesus da Lapa, Manga, Januária e São
Francisco estão bebendo esse veneno, esse esgoto podre que sai do
Rio das Velhas e está poluindo nossos rios.

O dinheiro para a transposição e revitalização existe, o País está
arrecadando muito. O Orçamento de Minas para o ano que vem é de
R$33.000.000.000,00. Deveriam tirar R$500.000.000,00 para investir
no tratamento do esgoto de Belo Horizonte. É isso.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Gil Pereira.
O Deputado Gil Pereira - Com este ciclo, vocês viram qual é a nossa

preocupação. O ciclo de debates foi realizado com a participação da
Cipe São Francisco, da qual sou coordenador, em parceria com a
Comissão de Meio Ambiente. Convidamos a autoridade mais
importante dessa área, o Ministro da Integração Nacional, Geddel.
Estivemos lá por três vezes, solicitamos que ele marcasse a data. Dr.
João Mendes veio representá-lo e o fez muito bem, mas ele é que
deveria estar aqui.

A Codevasf vai revitalizar o rio, principalmente. Como Apolo bem
sabe, de tudo que é arrecadado no País, 70% ficam com o governo
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federal; 20%, com os 27 Estados da Federação; e 10% vão para os
5.656 Municípios, que ficam quase sem dinheiro algum.

Parabéns, Luís, por sua manifestação, pois quem está a 2km ou
3km do São Francisco não tem água. Mas queremos levar a água a
700km do rio. Para isso, temos de dar água aos mineiros, ao povo que
está passando sede, e recompor as matas ciliares daqui. Se Minas
não fizer essa recomposição e tiver água limpa, não daremos água
para o Nordeste.

A Assembléia Legislativa está cumprindo seu papel. Fiquei satisfeito
com este debate e, ao seu final, solicitaremos uma audiência ao
Presidente Lula. Não tenho dúvida de que o PT concederá essa
gentileza para entrarmos em contato com o Presidente, para que a
Caravana possa ir lá junto à Cipe São Francisco, levando todos os
Governadores para debatermos, pois precisamos dos recursos. A
revitalização é necessária para que todas as cidades do Norte de
Minas, da bacia do São Francisco, tenham 100% de esgoto e ETE,
para que todos os rios sejam recompostos, assim como as matas
ciliares e as nascentes.

Parabenizo cada um de vocês por estarem aqui. Sei que viajaram
centenas de quilômetros para participar ativamente deste importante
processo na Assembléia. Garanto aos senhores que a Cipe São
Francisco, a Comissão de Meio Ambiente e a Caravana não ficarão
parados.

Vamos atuar diariamente para revitalizar a bacia do São Francisco.
Parabéns a todos vocês.

O Sr. Presidente - Estamos terminando nosso encontro. Agradeço a
presença de todos e a participação do Dr. João Mendes, do Prof.
Apolo, do Prof. Matta Machado e do Dr. Alex. Reiniciaremos às
14h30min, para termos tempo de fazer um lanche rápido. É importante
a participação de todos vocês à tarde, porque trataremos de assuntos
muito importantes no processo de revitalização, que são exemplos de
revitalização. Teremos a presença dos Secretários, da Copasa. Será
um momento muito importante.

Apolo, desde já, em nome da Comissão de Meio Ambiente, comento
o item VI, de suas proposições: “Apoio técnico e político ao Comitê da
Bacia do São Francisco para a elaboração do Pacto de Gestão das
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Águas do São Francisco, com inclusão imediata do atendimento às
demandas para o abastecimento humano do Estado da Paraíba, em
consideração aos preitos do Ceará e do Rio Grande do Norte, para
abastecimento humano e dessedentação de animais”. A Comissão de
Meio Ambiente vai apoiá-lo, e tenho a certeza de que a Cipe São
Francisco, coordenada pelo Deputado Gil Pereira, também dará esse
apoio.

Encerramento
O Sr. Presidente - Cumprido o objetivo da convocação, a

Presidência 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 especial também de hoje, às 20 horas,
nos termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DO EVENTO REALIZADO NA 114ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA
1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

22/11/2007
Presidência dos Deputados Doutor Viana e Paulo Guedes

Sumário: Composição da Mesa - Registro de presença - Destinação
da interrupção dos trabalhos ordinários - Palavras do Sr. Vítor Luís
Curvelo Sarno - Palavras do Sr. Carlos Bernardo Mascarenhas -
Palavras do Sr. Pablo Moreno - Palavras do Sr. Athadeu Ferreira da
Silva - Palavras do Secretário José Carlos Carvalho - Palavras do Sr.
Ronaldo Matias de Souza - Esclarecimentos sobre os debates -
Debates.

Composição da Mesa
O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - A Presidência convida a

tomar assento à Mesa os Exmos. Srs. José Carlos Carvalho,
Secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável; Deputado Paulo Guedes, membro da Comissão de
Transporte desta Casa e autor do requerimento que deu origem a este
evento; João Mendes da Rocha Neto, Secretário Executivo do Plano
de Desenvolvimento do Semi-Árido, representando o Ministro de
Estado da Integração Nacional, Geddel Quadros Vieira Lima;
Deputado Antônio Passos, da Assembléia Legislativa do Estado de
Sergipe e Presidente da Cipe São Francisco no biênio 2005/2006;
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Deputado Gil Pereira, Vice-Líder do Governo nesta Casa,
Coordenador da Cipe São Francisco em Minas Gerais e autor do
requerimento que deu origem a este evento; Deputado Fábio Avelar,
Vice-Presidente da Comissão de Meio Ambiente desta Casa e autor
do requerimento que deu origem a este evento; Vítor Luís Curvelo
Sarno, Diretor Adjunto da Superintendência de Recursos Hídricos da
Bahia, representando o Diretor-Geral da Superintendência de
Recursos Hídricos da Bahia e Coordenador do Grupo de Trabalho
Estadual do Rio São Francisco, Sr. Júlio César de Sá da Rocha;
Carlos Bernardo Mascarenhas, Biólogo do Projeto Manuelzão e
Coordenador do Programa de Biomonitoramento da Bacia do Rio das
Velhas; Pablo Moreno, Biólogo do Projeto Manuelzão e Doutorando
em Ecologia pela UFMG; e Athadeu Ferreira da Silva, Engenheiro
Agrônomo, Gerente de Empreendimentos Sócio-Ambientais da
Codevasf, representando o Diretor da Área de Revitalização das
Bacias Hidrográficas da Codevasf, Sr. Jonas Paulo de Oliveira Neres;
a Exma. Sra. Cleide Izabel Pedrosa de Melo, Diretora-Geral do
Instituto Mineiro de Gestão das Águas - Igam -; e o Exmo. Sr. Ronaldo
Matias de Souza, Superintendente de Serviços e Tratamento de
Efluentes da Copasa-MG.

Registro de Presença
O Sr. Presidente - Registramos a presença do Exmo. Sr. Paulo

Romano, Secretário Adjunto da Secretaria de Agricultura.
Destinação da Interrupção dos Trabalhos Ordinários

O Sr. Presidente - Destina-se esta parte da reunião à realização do
ciclo de debates “O Rio São Francisco e o desenvolvimento
sustentável do semi-árido”, com a apresentação do painel
“Investimentos e Exemplos de Revitalização”.

O Sr. Presidente (Deputado Paulo Guedes) - Boa-tarde a todos.
Com a palavra, o Sr. Vítor Luís Curvelo Sarno.

Palavras do Sr. Vítor Luís Curvelo Sarno
Muito obrigado. Boa-tarde a todos e a todas. O Dr. Júlio Rocha,

Diretor-Geral, não pôde comparecer em razão de outras demandas,
mas incumbiu-me de trazer-lhes as palavras do novo governo da
Bahia, Estado cujo Governador Jaques Wagner assumiu este ano,
após muito tempo em que muito se falou em revitalização e
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transposição, mas pouco se fez. O papel que cabia ao governo do
Estado, em termos de assumir as suas responsabilidades no processo
de revitalização do rio e na gestão sustentável das águas dos
afluentes estaduais, não foi executado durante muitos anos, embora
houvesse sempre muito discurso, até mesmo contra a transposição.

Quando o Governador assumiu, uma de suas primeiras ações foi a
criação, em março de 2007, de um grupo de trabalho para cuidar da
questão do São Francisco, acompanhar as ações na bacia do São
Francisco, principalmente as relativas à garantia da sustentabilidade
hídrica, ao saneamento ambiental e ao acesso à água nessa bacia.
Esse grupo é também responsável por estabelecer o diálogo com os
diversos atores sociais que atuam na bacia do Rio São Francisco,
principalmente as populações tradicionais: quilombolas, indígenas e
ribeirinhos.

Em sua composição estão representadas 11 Secretarias: Meio
Ambiente, Casa Civil, Relações Institucionais, Justiça, Agricultura,
Desenvolvimento Social, Desenvolvimento Urbano, Desenvolvimento
e Integração Regional, Infra-Estrutura, Promoção da Igualdade e
Planejamento. Portanto, o grupo, que é vinculado à Casa Civil e
coordenado pela Secretaria de Meio Ambiente, tem uma estatura
política, uma força e um papel importantes na atuação até mesmo
transversal de várias políticas públicas. Assim, para qualquer ação do
governo na bacia do São Francisco, busca-se que seja de
conhecimento desse grupo e que seja feito um planejamento
integrado, o que previne diversos problemas e conflitos que poderiam
ocorrer. Essa é a idéia.

Esta tela mostra os membros de cada Secretaria. Como falei, o Dr.
Júlio Rocha é o coordenador pela Secretaria de Meio Ambiente e
Recursos Hídricos. Ele pode convidar representantes de outros
órgãos da administração pública, federal, estadual ou municipal,
organizações não governamentais, especialistas em assuntos ligados
à área de atuação. Várias reuniões já foram realizadas com pessoas
de fora do governo.

A metodologia proposta consiste em reuniões periódicas,
acompanhamento, instalação da sala de situação e emergência,
especificação das áreas temáticas de atuação, agenda de visita e
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diálogo com os setores sociais, proposta de realização de atividades
internas de governo, acompanhamento de eventos externos sobre o
tema, realização de reuniões com o governo federal, convocação de
técnicos estaduais que possam subsidiar os trabalhos da equipe,
elaboração de relatórios regulares para a Casa Civil, definição dos
procedimentos de comunicação com a nossa Agência Central de
Comunicação, realização de seminário e visitas técnicas às diversas
cidades da bacia.

Foram várias as atividades realizadas. Diversas reuniões da equipe
do GT com técnicos de vários órgãos públicos, universidades e
sociedade civil - aconteceram discussões francas, democráticas, sem
definições prévias. Realização de seminário aberto em setembro, para
sistematizar uma série de opiniões, informações e propostas para a
revitalização do rio e do uso sustentável das suas águas. Visitas
técnicas a diversas cidades. Recentemente, foi feita, no Lago
Sobradinho, uma visita de barco a várias comunidades. Elaboração de
relatórios. Alocação de recursos no PPA para revitalização das sub-
bacias - esse é um dos pontos mais importantes. Como disse, o antigo
governo falava de revitalização, colocava até uma rubrica no
Orçamento, mas esse valor era pequeno, e mesmo assim não o
aplicava na revitalização. Esse é um ponto fundamental. O governo da
Bahia, a partir de agora, assume a sua responsabilidade em relação
aos afluentes estaduais, às águas de domínio estadual, claro que
sempre com a articulação dos órgãos federais, com o comitê da bacia
e os comitês das sub-bacias. A contratação de um consultor para
assessorar o GT na construção de um banco de dados sobre o rio na
Bahia; aliás, esse banco subsidiará a Sala de Situação. Isso não é
para criar nada, mas é para articular os dados que já existem no
próprio comitê, no Ministério e na ANA, como uma forma de
sistematizar, para que o próprio Governador possa acompanhar os
dados da Sala de Situação. Esse banco está integrado com o sistema
de formação de recursos hídricos. Prioridade na concessão de
outorgas para abastecimento humano e saneamento básico, ou seja,
na discussão dos procedimentos. Várias Prefeituras estão com uma
série de convênios na área de saneamento, e temos priorizado a
análise dessas outorgas. Regularização de pequenos irrigantes por
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meio da contratação de agrônomo. Esse é o apoio que estamos
dando às associações para regularizar a situação desses pequenos
irrigantes, tanto dentro da bacia como fora do Estado como um todo.

Elaboração dos Planos de Recursos Hídricos dos afluentes baianos
com prioridade para a sub-bacia do Salitre. O mais novo plano da
Bahia é de 1997, ou seja, há 10 anos, não se faz planejamento de
recursos hídricos nas suas diversas bacias. Esses planos que já
existem são, na verdade, grandes diagnósticos, não aprofundam
concretamente as atividades e ações detalhadas para serem
implementadas, ficam mais na parte de diagnóstico, e não são
efetivamente implementados.

Lançamento do Programa Monitora. Esse é outro ponto
fundamental. O conhecimento da realidade do rio, o acompanhamento
sistemático das informações de qualidade. Quantidade já existia. Há
uma rede hidrométrica que estamos ampliando, mas,
fundamentalmente, do ponto de vista da qualidade, muito pouco se
fez.

Só quando as emergências surgiam, tomava-se uma atitude, mas
temos de prevenir as ocorrências, saber onde estão os problemas e
quais são os que existem na qualidade da água para atacá-los e
resolvê-los efetivamente.

Fomento e apoio financeiro para a criação e manutenção dos
comitês das sub-bacias. Já existiam dois comitês criados. Agora são
três, com diretorias provisórias, já aprovados pelo Conselho Estadual
e ainda faltam duas sub-bacias. Então, na Bahia, são sete sub-bacias
da bacia do São Francisco. Até o final de 2008, esperamos que todos
os comitês das sub-bacias do São Francisco na Bahia estejam
formados. Em relação às outras bacias que não são do São
Francisco, a idéia é de que todas as 17 regiões hidrográficas da Bahia
estejam com os comitês instalados e funcionando.

Foi inédita a publicação de uma portaria da Superintendência de
Recursos Hídricos - SRH - neste ano, destinando recursos para todos
os comitês criados, e esses recursos são geridos de forma autônoma
pelos comitês. Os comitês têm - claro, dentro das limitações de
recursos que temos - uma quantia alocada, discutida, e planejam
quais serão os eventos e as atividades. Então há esses recursos para
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aplicar na manutenção dos comitês.
Outros projetos de revitalização da bacia do São Francisco estão

sendo desenvolvidos por intermédio de outras áreas da própria SRH.
Estamos buscando recursos com o governo Federal para o programa
Terras Sustentáveis, com o MST, na linha de assentamentos, de
reforma agrária, para cuidarmos da recomposição das matas ciliares,
das áreas de recarga e do uso sustentável das águas nesses
assentamentos.

Uma outra iniciativa é que somos ponto focal do programa do
combate à desertificação na Bahia. Então estamos elaborando,
buscando recursos também com o governo federal, por meio de uma
emenda parlamentar da bancada, para construir o plano, em parceria
com a sociedade, de combate à desertificação e também garantir
recursos para algumas ações iniciais. Não adianta ter somente o
plano, mas sem ele não começamos a operar efetivamente o
programa no Estado. Já havia 10 anos que se falava muito sobre o
combate à desertificação, mas praticamente nada foi feito. Houve
muita reunião, mas efetivamente nada saiu do papel. O objetivo agora
é também atacar esse ponto. Há áreas, e não só na caatinga, mas
também no cerrado, Oeste baiano, altamente sensíveis à
desertificação. Esse é um problema, e buscamos recursos para atacá-
lo.

Esta é uma frase do Velho Theo, importante para a nossa atividade:
“O Rio São Francisco corre nas minhas veias e deságua no meu
coração”. Nós temos nos inspirado nisso e nos guiado para
desenvolver uma série de atividades para buscar a revitalização.
Aliás, não está nos “slides”, não nos preparamos para esse debate
específico da transposição, viemos para falar sobre a questão da
revitalização. Para o debate, podemos detalhar um pouco mais as
ações objetivando a revitalização. É importante expor a posição do
Governador Wagner, que, com certeza, apóia o governo federal. Ele
sempre expôs publicamente, e também para o Presidente Lula, a
necessidade de se priorizar a revitalização que muitos falam, mas que
pouco sai do papel. Então é preciso melhorar a efetividade na
realização dos gastos e chegar na ponta, a quem precisa. E o governo
estadual também deve fazer sua parte com as Prefeituras e o governo
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federal.
A outra questão é priorizar o Eixo Leste. O Governador já se

posicionou, mas essa é uma discussão que cabe ao governo federal,
responsável por tocar a obra. O Governador o apóia em suas ações.
Essa é a posição do governo em relação à transposição, mas é
fundamental continuar com a revitalização. E discordo do que foi
falado aqui, pela manhã, quanto ao fato de a transposição inviabilizar
a revitalização. Essa vinculação dos dois projetos sempre emperrou a
revitalização, que precisa continuar, independentemente da discussão
sobre a transposição, que é importante.

Os esforços e recursos devem ser dirigidos para a revitalização,
para discutir até o modelo de desenvolvimento dentro da bacia. Se,
por um lado, a carcinicultura será beneficiada com a transposição no
Rio Grande do Norte, por outro lado existe pivô central desperdiçando
água no Oeste da Bahia, no agronegócio, na monocultura extensiva.
Além disso, há desmatamento em larga escala, assoreamento,
poluição, agrotóxicos, irrigação de forma perdulária, enfim, todos os
problemas observados aqui e que todos já conhecem.

Há ainda o conflito de uso da energia elétrica. Temos vários projetos
de pequenas centrais hidrelétricas que são muito mais sustentáveis
que os grandes barramentos, mas que não podem ir a cabo porque já
não há água em alguns afluentes - para alguns afluentes da Bahia, já
não temos condições de dar a outorga. Essa é uma realidade com que
precisamos nos confrontar e frente à qual temos de tomar atitudes
concretas. É preciso conseguirmos recursos efetivos de todos os
entes da Federação e juntarmos esforços, por meio do comitê. É
importante que todas as ações passem por ele, mas principalmente a
de revitalização, que deve ser discutida, independentemente da
questão da transposição, que também deve ter sua discussão
legítima, paralelamente. Todas as vezes em que vinculamos, criamos
problemas dos dois lados.

Essa é a mensagem do governo da Bahia, e esperamos, em 2010,
ao final desse governo, ter implementado vários instrumentos de
gestão da política de recursos hídricos e também várias ações
concretas para a recomposição das matas ciliares. Existe o Programa
do Produtor de Água, que já estamos elaborando. Precisamos tirar
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esses projetos do papel para, efetivamente, revitalizar o rio e oferecer
água de qualidade para todos.

Existe um programa do governo da Bahia, o Água para Todos, e
estamos inseridos nele. Ele visa, para todo o nosso Estado, à garantia
de sustentabilidade hídrica e à melhora das condições de vida da
população. Obrigado.

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

Palavras do Sr. Carlos Bernardo Mascarenhas
Primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade de, mais uma

vez, estar aqui, mencionando ao público uma série de dados que o
Projeto Manuelzão tem levantado. Como o Apolo disse, há mais ou
menos 10 anos temos trabalhado na bacia.

Vou falar um pouco sobre o porquê de acreditarmos que a meta
2010 é viável. Esse trabalho foi apresentado recentemente, em um
Congresso nos Estados Unidos. Temos tentado dar credibilidade às
nossas informações, não só nacional, mas também
internacionalmente.

Nossa área de estudo é a Bacia do Rio das Velhas, uma das
principais Sub-Bacias do Rio São Francisco, a única que possui uma
Capital de Estado. Pela concentração humana e pela industrialização,
possui uma série de problemas. Temos problemas ligados aos efeitos
da urbanização, com cidades construídas sem levar em consideração
os cursos de água onde elas estão inseridas, provocando uma
poluição bastante evidente.

Temos aqui a fotografia da foz do Ribeirão do Onça, no Rio das
Velhas. Uma imagem dessa fala mais que muitas palavras. Temos
uma degradação muito grande dos ambientes. A população humana
gera uma enorme quantidade de lixo, que, em vários lugares, tem sido
disposto de forma incorreta, trazendo grandes problemas para a
saúde humana, dos rios e dos nossos ambientes aquáticos. O que
costumamos ver são eventos constantes de mortandade de peixes,
que variam de porte - acontecem eventos pequenos, localizados, mas
também eventos drásticos, com a morte de toneladas de peixes,
afetando várias espécies, como mostram as imagens.

Dentro do nosso trabalho de monitoramento, fazemos amostragens
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da qualidade da água, seja físico-química, seja biológica. O Pablo,
que se pronunciará em seguida, falará um pouco mais sobre a
qualidade da água. Trabalhamos com vários grupos da biota aquática,
ou seja, os seres vivos que habitam as águas. Trabalhamos com o
fitoplâncton, que são as algas; o zooplâncton, que são invertebrados
microscópicos; e os bentos, que são os macroinvertebrados visíveis a
olho nu - larvas de insetos e uma série de animais. Fazemos trabalhos
com peixes e temos amostrado vários tipos de ambientes com os mais
diversos apetrechos de pesca, para ter uma caracterização mais
efetiva de todos os ambientes.

Como resultado do nosso trabalho dentro da bacia, temos
amostragens em afluentes. Temos o Rio Cipó, que, para o Rio das
Velhas, é o principal. Temos o Ribeirão do Onça, que vem de
Cordisburgo; o Rio Curimataí, o Rio Pardo Grande e o Rio Bicudo.
Existe uma certa desformatação nos caracteres. Aquilo era uma
setinha, mas, quando transferimos o arquivo de um computador para
outro, gera-se uma mudança de caractere. Aquilo era uma setinha, e
não uma interrogação. Aqui não existe dúvida, os dados são bastante
confiáveis. Como resultado, temos que os afluentes do Rio das Velhas
hoje possuem uma qualidade ambiental muito boa, comportando
cerca de 75% de toda a fauna que vimos, que hoje está em torno de
120 pés, uma quantidade bastante expressiva em relação à bacia do
São Francisco como um todo, mesmo estando poluído. Também,
notamos que esses rios têm uma conexão com o Rio das Velhas, o rio
principal, ou seja, não há nenhuma barreira física, seja natural - uma
grande cachoeira, por exemplo -, seja artificial - as barragens.

Outros ambientes estudados foram as lagoas marginais. Fizemos
levantamentos com imagens de satélites, com sobrevôo, e através
dos mapas. Estudamos várias dessas lagoas, como a Lagoa do Saco,
Peri-Peri, Olaria, Sucuriú, Boa Vista. Atualmente, já repetimos esse
estudo e visitamos outras lagoas também.

Por que são importantes essas lagoas? Isso tudo faz parte de um
ciclo. Então, há um sítio de desova. Começarei pelo sítio de
alimentação, onde ficam os adultos. Quando os adultos estão no
período reprodutivo, algumas espécies migram rio acima e vão para
os sítios de desova. Lá ocorre a reprodução efetivamente, e são
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gerados ovos, larvas e as formas jovens dos peixes. Esses ovos e
larvas tendem a ir para um sítio de desenvolvimento inicial, que é a
planície de inundação, onde se situam as várzeas e as lagoas
marginais. Quando se tornam adultos, os jovens voltam para os sítios
de alimentação, fazendo novamente o sítio. E ainda há alguns sítios
de refúgio, nos quais os subadultos - peixes que ainda não estão
totalmente maduros - podem ficar, porque, no caso, também são
muito importantes os afluentes. Depois, tornam-se adultos e fazem
esse ciclo novamente.

O que temos que pensar, no sentido natural, é que isso ocorre. Se,
por algum motivo, cortamos esse processo de alagamento do rio e
que a água e os ovos atinjam essas lagoas marginais, há uma quebra
nesse ciclo, que pode comprometer todo o processo.

Aqui, durante o nosso período de estudo, foi muito claro: tivemos, no
período de 2004 para 2005, três grandes picos de vazão no Rio das
Velhas. A cada pico, houve, a nosso entender, a entrada de ovos
dentro das lagoas. O que vimos nas lagoas foram exatamente várias
das espécies migradoras. Exceto o surubim, todas foram encontradas
nas lagoas: dourados, as duas espécies de curimatãs, várias espécies
de piau, matrinxã, mandi-amarelo. As espécies mais importantes
comercialmente foram encontradas na bacia. Aqui, podemos ver
exatamente três classes de tamanho - no caso, de piaus -,
representando os três picos de entrada de água na lagoa. A cada
cheia, entrou uma leva nova de ovos - no caso, da mesma espécie de
piau. Então, temos piaus de 3 idades diferentes, com uma diferença
de 15 a 20 dias. As lagoas são muito importantes porque, assim como
os afluentes no Rio das Velhas, encontram-se hoje num estado
razoável de conservação, pelo menos as que visitamos. Encontramos
uma boa quantidade de espécies lá dentro, não só as espécies que
usam esporadicamente a lagoa, mas também os peixes migradores,
peixes que completam seu ciclo de vida dentro da lagoa. Todas as
espécies migradoras foram encontradas, exceto o pirá, que ainda não
reencontramos na Bacia do Rio das Velhas, apesar de sabermos que,
há 150 anos, eles vivem no rio - houve relato histórico sobre isso. E o
surubim, que não capturamos, mas, por outro lado, pescadores locais
informaram-nos que ele viveria ali. Mas só trabalhamos com o que
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realmente pegamos ou vemos em poder dos pescadores. Capturamos
várias espécies com indivíduos jovens. Isso gerou também um cartaz,
que foi divulgado, explicando não só o projeto mas também os
resultados que tivemos, com apoio também da Fapemig. Em relação
ao rio principal, o nosso primeiro estudo, por volta de 1999 até 2000,
teve um resultado que passarei a explanar, de acordo com a
transparência.

Considerando o ponto 1 como o da cabeceira, próximo a São
Bartolomeu e a Ouro Preto, e o ponto 6 o de Lassance, observamos
que, na curva vermelha, seria esperado o aumento do número de
espécie ao longo do rio. É muito claro para nós que não
encontraremos um surubim de 30kg ou 40kg num riacho de cabeceira
como o Rio das Velhas, como ocorre em São Bartolomeu, que tem
10m de largura. A partir do momento em que o rio começa a ganhar
corpo, afluentes, volume, uma grande variedade não só de ambiente,
como de substratos, ou seja, fundo de cascalho, de lajes ou de areia e
uma grande diversidade de velocidade de água que satisfazem
diferentemente cada espécie, é esperado, então, da cabeceira para a
foz, um aumento do número de peixes. O ponto próximo à foz seria o
mais rico. Observamos que, logo após os esgotos de Belo Horizonte -
na época não eram tratados, não havia as ETEs Arrudas e Onça -,
houve um decréscimo, logo abaixo, em Lagoa Santa, muito expressivo
do número de espécie de peixes. Todos já sabiam da grande
influência negativa de Belo Horizonte sobre o rio, mas ninguém havia
ainda comprovado. Após a construção da ETE Arruda principalmente,
e a entrada em operação do tratamento secundário que hoje é feito,
apesar de não ser tratado todo o volume que ela tem capacidade,
vimos, agora, que há uma certa recuperação do rio naquele ponto
abaixo de Belo Horizonte. São dados importantes. Na seta, há o ponto
de lançamento, em quilômetros, da entrada do esgoto de Belo
Horizonte, agora parcialmente tratado.

Algumas espécies aumentaram sua área de distribuição. Vemos, na
figura, o cascudo, uma espécie bastante comum, que, aliás, tem
várias espécies. Antes, ela ocorria até a região de Corinto; hoje, chega
um pouco mais acima, até a região de Curvelo. O piau, uma outra
espécie, anteriormente ia até Corinto; hoje, está vindo até próximo a
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Lagoa Santa. A próxima figura é uma piaba, o “bryconamericus”, um
peixe de pequeno porte, mas que ocorre até próximo a Lagoa Santa.
A próxima é o dourado, a principal espécie comercial, juntamente com
o surubim. Antes ocorria no baixo Rio das Velhas e, hoje, já está
sendo capturado aqui próximo à ponte da MG-10, que vai para Serra
do Cipó. Isso é bastante surpreendente, e não só por se tratar de uma
espécie de grande porte, sensível e importante comercialmente, mas
que, em ambientes poluídos, realmente não seria esperado. Então,
durante uma época do ano, ele já foi encontrado aqui, próximo a Belo
Horizonte. O mesmo ocorre com a matrinxã, que é uma das espécies
mais sensíveis da Bacia do Rio São Francisco. Anteriormente, ocorria
somente até Lassance. Hoje já chega até próximo a Belo Horizonte.
Houve uma ampliação muito grande de sua área de distribuição. Por
fim, o curimatã. Ele já ampliou e passou a área de Belo Horizonte, ou
seja, passou por aquela região de Sabará e Nova Lima e já foi
coletado lá em Honório Bicalho.

Outro trabalho que temos feito, e é o mais recente, diz respeito ao
monitoramento ambiental participativo. Selecionamos, ao longo do rio,
membros da população ribeirinha para se juntarem ao Projeto
Manuelzão e fazerem coletas de água conosco. Foram treinados pela
agência. Trouxemos vários deles a Belo Horizonte. Fizemos uma
oficina de treinamento para explicar-lhes o projeto. Além disso, nós os
levamos ao laboratório. Houve várias etapas, como reuniões, visitas,
treinamento e desenvolvimento de formulários. Iniciamos a coleta em
outubro. Estamos no segundo mês de coleta. Vamos realizar coletas
mensais em 35 pontos ao longo de toda a bacia, com a ajuda dos
amigos do rio, que são esses ribeirinhos escolhidos. A análise da
água também já está sendo feita em laboratório. Esse projeto visa
mobilizar a população, capacitar os voluntários, padronizar
informações e ensinar a coletar amostras. Estas deverão ser tratadas
com técnicas corretas. Apesar da boa-vontade, essas pessoas,
quando acontece uma mudança dentro da água, não agem de acordo
com a técnica. Pegam uma garrafa Pet e levam a amostra ao
laboratório. Aquilo, em termos de análise química, não tem muito
valor. Infelizmente, não podemos dizer que não dá para fazer nada
com aquilo. Temos de ter critérios. Sabemos disso. A Copasa é nossa
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parceira. Há todo um regulamento internacional para análise de água.
Se não seguirmos o padrão internacional - há normas brasileiras
também -, vamos ter informações duvidosas. Cada pessoa já tem uma
caixinha de isopor, com frascos, com equipamentos de segurança,
com os aparelhos necessários para fazer a coleta de água.
Mensalmente, o carro do Projeto Manuelzão, com o apoio da Feam e
da Semad, tem percorrido toda a bacia trazendo essas amostras. A
campanha dura de 10 a 15 dias. Elaboramos um mapa com a
localização. Cada pontinho vermelho é a localização de um amigo do
rio, desde a nascente até a foz do rio. Há outros mapas para
localização em campo, para que possamos deslocar-nos. O projeto
tem vários motoristas, que saem com os mapas. Assim, poderão
chegar ao local. Os próprios amigos do rio recebem o mapa
mostrando onde está o ponto, quem são os amigos. Há a jusante e a
montante. Há também os telefones das pessoas, que permitem
comunicação entre nós. Isso tem-se mostrado eficiente,
principalmente quando alguma alteração da água é evidente no Rio
das Velhas. Fizemos as coletas juntamente com eles e foi muito
produtivo. Outro projeto que estamos desenvolvendo, com o apoio do
CNPq e do CTHIDRO, que é uma linha de pesquisa do CNPq, é a
revitalização física de um ambiente no alto do Rio das Velhas. O
escopo do projeto é bastante amplo, incorporando peixes,
macrovertebrados bentônicos, anfíbios, geologia e engenharia. O que
fizemos foi pegar outros trechos de afluentes que têm o mesmo porte
do Rio das Velhas em Rio Acima, área escolhida para a reabilitação.
Estamos fazendo amostragens em todos eles. Num ambiente
saudável, estamos observando o que pode ser encontrado em relação
a essas características da biota, quais são as espécies de peixes num
ambiente saudável e quais são as esperadas na parte poluída e
assoreada pela mineração. Diante das nossas conclusões, vamos
fazer uma intervenção física no ambiente, tentar torná-lo o mais
natural possível e acompanhar periodicamente como o ambiente e as
espécies que ali estão vão reagir. Aqui estão os subprojetos, mas vou
“passar batido” em relação a eles.

Em relação a perspectivas de recuperação da bacia, temos um
crescente e evidente investimento em ETEs. Podemos contar com
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uma crescente conscientização da população em relação à questão
ambiental e da saúde. No caso da bacia do Rio das Velhas, isso
acontece em função do Projeto Manuelzão, da capilaridade das
informações junto à população. As informações são distribuídas por
meio da nossa revista. Temos 100 mil exemplares publicados de dois
em dois meses. O último número está aí; há parte das pesquisas
demonstradas.

Outro aspecto que nos faz acreditar na revitalização é a
possibilidade de fazer comparações históricas. Então, incluí ali,
propositadamente, peixes que foram desenhados em 1875, na região
de Lagoa Santa. Vejam, por exemplo, a piranha desenhada naquela
época e o pacu capturado por nós. Podemos fazer uma inferência
sobre o que era o rio no passado e o que é hoje. Outro aspecto
importante seria a conectividade não só com os afluentes, mas
também com o próprio Rio São Francisco. Ou seja, não há barreiras
entre eles. Os afluentes estão em bom estado de conservação. Está
em curso o Programa de Recomposição da Mata Ciliar, que é feito por
uma das equipes do Projeto Manuelzão, ou seja, as matas ciliares
estão sendo recuperadas. As lagoas marginais estão cumprindo seu
papel biológico. Como próximas etapas, vamos aumentar esses
estudos e fazer parcerias internacionais. Ademais, vamos usar o Rio
das Velhas como uma bacia-piloto. No caso da deliberação do
Conama, do biomonitoramento, que já foi determinada numa
deliberação normativa do Copam, teríamos a bacia-piloto para os
próximos cinco anos e parcerias internacionais. Para finalizar, diante
de tantos dados e informações encorajadores, notamos que ainda
existem problemas. Então, temos a proliferação das cianobactérias,
conforme todos viram recentemente, e alguns casos de mortandade
de peixes. Se os problemas existem, como resolvê-los? Há várias
sugestões. Todavia entendemos que deve ser feita a implementação
imediata do Programa de Revitalização da Bacia do São Francisco.
Além disso, é preciso incentivar a construção de ETEs e acelerar o
programa estruturador do governo de Minas, considerando-se a meta
de 2010. Trata-se de um bom programa; conforme ainda se
demonstra, sua velocidade não está compatível, por exemplo, com a
prevenção da mortandade de peixes, que respondem rapidamente
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diante da melhoria da qualidade da água. Enfatizo ainda que todo
esse trabalho é feito com o apoio de muitas instituições oficiais e
empresas de fomento à pesquisa, que têm dado apoio ao Projeto
Manuelzão. Só temos a agradecer. Obrigado.

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

Palavras do Sr. Pablo Moreno
Boa-tarde a todos. Também agradeço-lhes a oportunidade de

mostrar o trabalho que desenvolvemos dentro do Projeto Manuelzão,
qual seja utilizar organismos para indicar a qualidade da água da
Bacia do Rio das Velhas. Farei uma breve introdução a fim de que
todos consigam entender o que são os macroinvertebrados
bentônicos. Na verdade, eles fazem parte de um grupo de organismos
que podem indicar a qualidade das águas onde vivem. Então, temos
organismos como os citados pelos Carlos: algas, zooplâncton,
macrófitas e peixes. Além desses, temos os macroinvertebrados
bentônicos. O nome é feio, mas, na verdade, são larvas ou insetos em
fase juvenil, moluscos, minhocas d’água, que, ao viver no ambiente
aquático, dentro dos nossos rios, lagos ou reservatórios, informarão
se a água está boa para eles viverem ou não. Então, o nome, na
verdade, quer dizer que são organismos invertebrados de tamanho
grande - por isso consta no nome “macro”; “bentônico” é uma palavra
de origem grega que significa “fundo dos ambientes aquáticos”. Essa
palavra foi usada para fazer referência ao fundo dos oceanos. Quando
os pesquisadores começaram a estudar os ambientes aquáticos do
continente, denominaram esses seres como organismos que vivem no
sedimento dos ambientes aquáticos. Então, eles são grandes; seus
corpos são maiores que 0,2mm. Portanto, em qualquer cachoeira, em
qualquer riacho, conseguiremos encontrá-los.

Aqui temos fotos de três insetos que geralmente são encontrados
em ambientes limpos. Eles estão na base da cadeia alimentar, ou
seja, eles são alimento, eles se alimentam de detritos, de matéria
orgânica, de folhas que caem dentro do rio, de algas, de fitoplânctons
ou plânctons e, ao mesmo tempo, eles servem de alimento para
outros organismos, insetos maiores ou peixes. A importância da sua
utilização no processo de bioindicação de qualidade de água é
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exatamente isso. Se já começamos a encontrar esses organismos nos
ambientes, isso permite que outros também vivam ali, como é o caso
dos peixes, como tem acontecido na bacia do Rio das Velhas. A
utilização deles está basicamente demonstrada neste quadro aí.
Temos uma diversidade de muitos tipos diferentes de insetos que
conseguem viver nos rios limpos. À medida que vamos impactando,
alterando esses ambientes, alguns que não são tão resistentes a esse
tipo de impacto são os primeiros a morrer até que em um ambiente
totalmente degradado, com muita poluição, só vivam aqueles
organismos que são extremamente resistentes a esse tipo de impacto.
Apenas alguns poucos sobreviverão ali, e não mais aquela
diversidade, aquele número de muitos organismos que encontramos
nos ambientes mais limpos. Na Bacia do Rio das Velhas, utilizamos
esses organismos a fim de verificar se há uma diversidade muito
grande e organismos sensíveis, se o ambiente está relativamente
limpo. E, se chego a um ambiente que só tem organismos
extremamente resistentes à poluição, consigo falar que o ambiente
está com sérios problemas de qualidade de água. Como já se falou da
Bacia do Rio das Velhas, esse programa hoje é realizado dentro do
NuVelhas, um laboratório dentro da UFMG. É o Núcleo
Transdisciplinar e Transinstitucional para Revitalização do Rio das
Velhas. Esse programa de biomonitoramento começou em 2003. De
lá para cá, estamos tendo uma série de resultados extremamente
interessantes. A bacia é enorme. Quando chegamos aos rios,
escolhemos as sub-bacias do Rio das Velhas e escolhemos o melhor
trecho a ser mostrado, o trecho que melhor retrate toda aquela bacia,
porque não temos condição de coletar em todos os trechos da bacia.
Chegando a cada trecho, coletamos no que é lama, pedra, folha,
musgo, para achar esses insetos.

Em 2003 começamos com 17 estações ao longo da bacia. Agora, já
temos 37 estações em toda a Bacia do Rio das Velhas. Além dos
macrovertebrados, temos uma série de outras variáveis físicas e
químicas e de outras qualidades, que são mensuradas tanto em
campo quanto em laboratório. Aí vemos alguns aparatos que usamos
para coletar a comunidade desses insetos. Sabemos que há uma
série de problemas no alto, no médio e no baixo Rio das Velhas. O
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panorama, que encontramos, dessa comunidade de organismos é que
no alto Rio das Velhas temos desses organismos sensíveis, ou seja,
que não suportariam grande grau de poluição, mas existe um grande
número de organismos que começam a dominar o ambiente porque já
existe poluição no trecho alto. Essa poluição fica ainda mais forte em
função da Capital de Belo Horizonte. Temos 13 estações de coleta
dentro de Belo Horizonte. Quanto ao resultado final, por exemplo, aí é
o ponto do Ribeirão da Onça, já depois da ETE Onça. Temos somente
esses quatro insetos nessas larvas que conseguem viver no ambiente.
Essas larvas são larvas de insetos extremamente resistentes. O
quarto inseto é aquela mosquinha preta que normalmente fica nos
banheiros. Se há muitos deles nos rios é porque o esgoto é
abundante. E como só há esgoto, só eles conseguem sobreviver. No
caso do Arrudas, o resultado é ainda mais drástico. Apenas essas
duas larvas conseguem sobreviver. Este é um ponto de coleta
localizado abaixo da estação de tratamento. Em virtude da sua
instalação, começamos a observar algumas melhorias na qualidade
na água. Todos os nossos pontos estão de acordo com o Drenurbs,
de Belo Horizonte, que é um programa de revitalização dos corpos
d’água dentro da Capital. Estamos fazendo estudos desde 2005 e
seremos capazes de, continuando esse programa de
biomonitoramento, saber se as alterações desse programa estão
sendo capazes de melhorar realmente os corpos d’água. O resultado
final, juntando as bacias do Onça e do Arrudas, é a existência desses
três grupos de organismos que conseguem sobreviver, o que é muito
pouco e evidencia não apenas o impacto desses rios, mas de todos os
riachos que fazem parte das duas bacias.

Portanto, após a instalação da ETE Arrudas, começamos a enxergar
certa melhora. Este traço azul está aumentando em função do número
de tipos de organismos que consegui encontrar. Em 2004, havia
aqueles dois tipos de insetos. Em 2007, já consegui encontrar oito
tipos de organismos. Além disso, a abundância, ou seja, o tamanho
dessas populações está em declínio. Isso indica que o número de
esgoto dessa comunidade está diminuindo, graças à instalação da
ETE, e não há tanto alimento disponível para esses organismos
tolerantes.
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No caso da região central do Rio das Velhas, há outros tipos de
problemas. Em razão da carga de poluição que recebeu da região
metropolitana, existe uma diferença. Naquele primeiro gráfico que
mostrei, havia um número maior de insetos. Agora só existem esses
quatro.

Apesar de o resultado do trecho do médio Rio das Velhas indicar
que o impacto é muito grande - estudamos esse assunto desde 2003 -
, esse ponto localizado bem no meio da bacia mostra que
encontramos nove tipos de organismos nessa data. Em 2005, 2006,
encontramos 15 tipos. Além do número ter aumentado em razão da
instalação das estações de tratamento de esgoto, a comunidade -
para quem é biólogo, fica mais fácil entender esse processo... Antes,
havia um número grande de nove indivíduos que conseguiam viver em
ambientes muito poluídos. Em 2006, tínhamos 15 indivíduos, mas eles
não conseguem viver em ambientes totalmente poluídos. Portanto,
isso indica que existe melhora, tanto em número quanto em tipos de
organismos que conseguem viver em ambientes menos poluídos.

Há menos problemas no trecho mais baixo, os impactos são
menores, há piscicultura, campos irrigados, pequenos centros
urbanos. Como ocorre alta depuração natural do Rio das Velhas
nesse trecho mais baixo, tendo em vista que a carga de poluentes é
menor, por ter 800km de extensão, as águas vão sendo depuradas.

Além disso, existe uma série de outros rios menores com muito
melhor qualidade de água, como é o caso dos Rios Cipó, Paraúna,
Curimataí e Bicudo. Com isso, voltamos a ter aquele cenário inicial
das cabeceiras do Rio das Velhas, com uma diversidade maior de
organismos mais sensíveis.

O panorama geral diz respeito às pequenas alterações que vêm
sendo feitas para a melhora da qualidade da Bacia do Rio das Velhas,
principalmente na região metropolitana, que já estão sendo
extremamente sentidas por esses organismos aquáticos. Então, além
de avaliar a qualidade física e química, isto é, os parâmetros de
oxigênio dissolvido e o pH, também avaliam a sua quantitatividade,
para saber se está havendo alguma alteração.

O mais importante é o fato de a comunidade de insetos estar
realmente sentindo isso, e, se ela está sentindo, é porque essa
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alteração está sendo consistente. Ou seja, não se trata de uma
alteração que ocorre apenas em três meses no ano, já que ela está se
mantendo durante um certo período do ano, permitindo que a
comunidade de insetos se instale e fazendo com que os peixes subam
à superfície, porque começa a existir alimento para eles. Além disso, a
quantidade de oxigênio está aumentando, melhorando, e os peixes
conseguem respirar nesses ambientes.

Por meio da comunidade dos macrovertebrados, dos peixes, dos
fitoplânctons e dos zooplânctons, conseguimos enxergar que essa
melhora está existindo a uma velocidade ainda lenta. A comunidade
do Rio Paraúna é muito mais diversa, por isso, comparativamente,
ainda não podemos afirmar que o Rio das Velhas, no trecho de Belo
Horizonte, vá alcançar, nessa velocidade, um estado de naturalidade
e de qualidade de água próximo ao do Rio Paraúna, por exemplo.
Entretanto, as mudanças estão acontecendo e a comunidade está
mostrando isso. Obrigado.

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

Palavras do Sr. Athadeu Ferreira da Silva
Boa-tarde. Gostaria de agradecer a oportunidade que está sendo

dada à Codevasf, vinculada ao Ministério da Integração, pelo governo
federal.

Meu nome é Athadeu Ferreira da Silva e sou Gerente da Área de
Empreendimentos Socioambientais, da Diretoria de Revitalização de
Bacia Hidrográfica da Codevasf. Não sou o Diretor, conforme foi dito.
O Diretor é o Jonas Paulo de Oliveira Neres. Parece que escrevi
errado, ou minha letra não ficou legível.

Conforme a programação estabelecida, foram convidados o
Presidente, que, por motivo já justificado, não pôde comparecer, e o
Diretor Jonas Paulo, que seria a pessoa mais indicada para falar, mas,
como estamos no final do ano e ajustando todos os processos de
revitalização, que são muitos, ele também não pôde vir. Ontem fui
indicado para representar a empresa e falar do tema “Investimento e
exemplos de revitalização”.

Falando diretamente do processo de revitalização, todo trabalho que
está sendo feito tem como cartilha magna o Plano Decenal de
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Recursos Hídricos, constituído por mais de 500 mãos, a bacia como
um todo, capitaneado pelo Secretário José Carlos de Carvalho,
Presidente do Comitê de Bacias do Rio São Francisco à época. Esse
trabalho envolveu toda a população com muita intensidade, tanto no
aspecto de massa popular quanto no aspecto técnico-científico-
político.

Portanto, tudo o que está sendo feito se baseia no Plano Decenal de
Recursos Hídricos, que dá uma visão ampla da bacia. Foram
agregadas ao plano todas as informações que já existiam antes. A
revitalização já tem um aspecto harmônico, está na etapa de
planejamento. Até então, entidades sociais, igrejas, ONGs,
universidades, centros de pesquisa, governos estaduais, municipais e
federal já faziam isso, mas não havia um planejamento que fizesse
uma aglutinação visando a obter resultados palpáveis. O Plano
Decenal de Recursos Hídricos teve esse objetivo de juntar todo o
acervo de conhecimentos acumulados ao longo do tempo.

O plano é constituído, basicamente, de 17 cadernos específicos,
como o caderno “Desenvolvimento e economia sustentável”, que
engloba irrigação, mineração, turismo e outros itens, cuja existência
era necessária para nossa sobrevivência. E há o caderno
“Conservação e recuperação hidroambiental da bacia”. Conservação e
recuperação hidroambiental é o que costumamos chamar de “lixão”, o
passivo com o qual estamos trabalhando hoje. Esse passivo é o
produto dos recursos sobre os quais vamos discutir. São recursos que
visam objetivamente a melhorar a qualidade e a quantidade da água,
que está conforme o que a pessoa que me antecedeu disse a respeito
de monitoramento. Portanto, o objetivo final é obter informação sobre
a qualidade e a quantidade da água.

Uma das metas propostas foi o enquadramento de trechos do Rio
São Francisco e dos tributários das sub-bacias. Os indicadores com
que trabalhamos para fazer a mensuração são a turbidez, o PH e a
DBO5. Cada um sinaliza o que ocorre no ambiente. Na DBO5, temos
a matéria orgânica proveniente de esgoto sanitário, como é o caso do
Rio das Velhas. O PH pode ser exemplificado no Rio Paraopeba, em
que o PH ácido ou básico indica presença de produtos químicos
provenientes de indústrias. E o aspecto da turbidez é voltado para o
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carreamento de material sólido, que é indicativo de falta de cobertura
vegetal ou manejo agrícola mal direcionado.

Então, devemos atacar as fontes de poluição. O que precisamos
fazer é exatamente atacar essas fontes poluidoras: o esgotamento
sanitário, fonte significativa de poluição; o resíduo sólido, que é o lixo;
e a turbidez.

A meta do Conama para o enquadramento do corpo d’água é a
Classe II, aquela em que se pode nadar, criar peixes e coisas assim -
com um tratamento primário, é possível até se beber a água. Então,
em um primeiro momento, a meta que está sendo trabalhada é essa,
e é preciso assumir alguma coisa a respeito, o que evidentemente foi
retirado do Plano Decenal, que estou comentando.

Outro aspecto importante é que o plano recomendou também onde
fazer as aplicações prioritárias. Em Minas Gerais, em escala, temos a
Calha do São Francisco como um todo, mas temos ainda o Rio das
Velhas, o Paraopeba, o Pará, o Paracatu e o Verde Grande. Em etapa
subseqüente, teríamos o Urucuia, além dos outros rios que, de uma
maneira ou de outra, convergem para formar esse contexto.

Em cima disso, foram estabelecidos os critérios de classificação
para fazer esse atendimento. Como se vê na tela, a prioridade é, em
primeiro lugar, concluir os projetos já em andamento. Depois, nos
Municípios da Calha, temos as sub-bacias prioritárias, com tributários
primário, secundário, terciário e quartenário. Em seguida, as outras
sub-bacias, nas mesmas circunstâncias. Outro importante critério
considerado foi a perenidade dos rios, deixando para uma escala
secundária os que são intermitentes - o que não quer dizer que não
serão atendidos.

A partir disso e tendo também como parâmetro campanhas
orientadas pelo Ministério Público e feitas em Minas e na Região
Nordeste, foram levantadas outras demandas, como recomenda o
próprio plano. Ele recomenda, por exemplo, que a distribuição
orçamentária oriente-se também pela participação geográfica,
participação  hídrica  da  bacia, IDH, população e aspectos
fisiográficos - área, densidade populacional e contribuição hídrica.

O critério adotado para a priorização do esgotamento sanitário foi o
seguinte: a primeira prioridade é a Calha do São Francisco; a
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prioridade B são as sub-bacias hidrográficas; e, em cidades de até 50
mil habitantes, a cargo da Codevasf e da Funasa - o foco da Funasa é
endemias; o foco do programa em que trabalhamos não é esse, mas a
contenção da poluição. Pode até parecer um pouco esquisito, mas
não é bem assim; o objetivo do programa, na verdade, é a melhoria da
qualidade da água, e não carrear material sólido para dentro do rio.
Assim, a Funasa atua onde não atuamos, e, de início, selecionou
locais com maior mortalidade infantil. As cidades com mais de 50 mil
habitantes - normalmente, as regiões metropolitanas - ficaram a cargo
do Ministério das Cidades. Assim, discutiu-se também o aspecto da
capacidade de endividamento da cidade. Algumas cidades -
normalmente, as cidades ribeirinhas - não têm capacidade de
endividamento, e muitas delas não têm nem sequer concessionária de
água, pois não têm como pagar. Assim, a atuação focou-se nisso.

Pensou-se também no aspecto das obras pesadas, para trabalhar
no controle de processo erosivo, principalmente dentro da Calha do
São Francisco, de que vou falar daqui a pouco. Quanto aos resíduos
sólidos, por recomendação vinda da experiência dos GTs,
trabalhamos com consórcios, evidentemente onde possível. Isso
porque qualquer demanda colocada tem de ter sustentabilidade. Por
exemplo, para o esgotamento sanitário ser implantado, tem de ter o
sistema de tratamento, pois a água residual vai ser lançada.
Entretanto, há um custo operacional, e ele tem de estar seguro de que
terá essa capacidade operacional; caso contrário, as coisas piorarão.

Quanto ao problema do resíduo sólido, não adianta fazer toda a
estrutura para virar apenas um lixão, tem de ter capacidade
operacional. E, até então, o que se mostrou viável foi o consórcio.
Nesse primeiro momento, trabalha-se nisso. O Ministério do Meio
Ambiente trabalhou - como todos conhecem -, com editais, mas agora
está focando nesse outro aspecto. No ano que vem, por existir uma
diretoria no Ministério do Meio Ambiente que cuida disso, eles darão
novo rumo com base nesse laboratório que está sendo feito.

Tudo o que comentamos aqui, com base no planejamento existente,
deverá, até 2010, estar já contratado, ou a obra deverá estar em fase
de conclusão. Refiro-me à parte das obras que citei. O que é mais
demorado e complexo é exatamente a recuperação da área
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degradada, que é o processo erosivo.
O Sr. Presidente - Athadeu, você poderia falar do volume de

recursos que será investido pelo Ministério?
O Sr. Athadeu Ferreira da Silva - Sim. Tenho uma planilha

específica, mas deixarei para o final. Serei rápido, quero apenas
vender esse peixe, pois é muito importante.

A parte da hidrogeologia é mais complexa. Trata-se de um trabalho
mais demorado, não é uma obra puramente determinada. Na verdade,
vamos recuperar um ambiente que tem vida - fauna e flora -, que é
processo complexo. A nossa experiência nesse aspecto é pequena.
Não há projeto para ser executado, o que é muito difícil.

Para ajustar o investimento, temos de definir alguns critérios e ter
conceitos para trabalhar. Essa nota técnica ficará disponível. O
pessoal poderá ter acesso a ela, que orienta como podemos aplicar
recursos, já com o foco do PAC. Ela explica algumas concepções.
Fala sobre a importância do monitoramento. O nosso monitoramento é
todo o contexto do processo, seja de controle de cheias, seja de
qualidade e quantidade, que é parte de vazão. Essa questão é bem
extensa.

Vamos passar para os recursos. Recursos previstos até 2010. Essa
é a primeira formatação, quero deixar claro isso. À medida que o
processo avança, as coisas vão se alterando, e o trabalho muda. Você
recebe o projeto, começa a analisá-lo, e ele toma, às vezes, outra
dimensão. Uma coisa é a proposta; outra, é o trabalho e,
conseqüentemente, a aplicação do recurso público.

Nesse primeiro momento, estão previstos R$1.499.000.000,00.
Sendo, para 2007, R$327.000.000,00; para 2008, R$438.000.000,00;
para 2009, R$440.000.000,00; e, para 2010, R$292.000.000,00,
envolvendo a bacia do São Francisco e a bacia do Rio Parnaíba.

Vamos ver, em outra planilha, o que temos para cada Estado. Aqui
temos uma distribuição do Orçamento, que ficará para quem quiser
consultar. Para o esgotamento sanitário: em 2007, R$223.000.000,00;
em 2008, R$306.000.000,00; em 2009, R$315.000.000,00; em 2010,
R$204.000.000,00. Esses são os valores planejados, entretanto, há
editais na praça, e isso já mudou, o valor já foi aumentado. Então tem
de ser feito o remanejamento. São ajustes equacionais que só são
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feitos com o andamento da análise do projeto. E há mais: há algumas
obras licitadas, e o que valerá é o valor da licitação, não há como
segurar isso. Para os resíduos sólidos, em um total de
R$66.000.000,00: em 2007, R$16.000.000,00; em 2008,
R$10.000.000,00; em 2009, R$18.000.000,00; e em 2010,
R$20.000.000,00. Para processos erosivos, em um total de
R$371.000.000,00: em 2007, R$82.000.000,00; em 2008,
R$118.000.000,00; em 2009, R$103.000.000,00; e em 2010,
R$66.000.000,00. Para obras, em um total de R$10.000.000,00: em
2007, R$4.000.000,00; em 2008, R$2.300.000,00; em 2009,
R$2.000.000,00; e em 2010, R$1.800.000,00.

Nessa planilha aqui, fizemos a separação de todas as demandas
que comentamos por Unidade da Federação - UF. Minas Gerais e
Bahia tiveram o maior volume: R$448.000.000,00 para Minas Gerais e
R$386.000.000,00 para a Bahia. Esse é o planejamento básico.
Evidentemente, faremos um balanço no final de ano que terá,
conseqüentemente, um replanejamento. Em termos de ações
executivas, mostraremos o Estado de Minas.

Em Minas Gerais, na bacia como um todo, no que diz respeito ao
processo erosivo, por exemplo, que é uma ação importantíssima, mas
de conhecimento e operacionalização mais difíceis, temos os
governos de Estado como parceiros.

Em Minas Gerais, por exemplo, são nossos parceiros as Secretarias
de Agricultura e de Meio Ambiente, a Emater, a Ruralminas, o IEF e o
Igam. Nos outros Estados esses entes se repetem. Talvez na semana
que vem fique pronto um convênio de R$22.000.000,00 com o
governo de Minas objetivando esse trabalho que estamos
comentando. O MDA também fez um convênio na área de territórios
tradicionais, onde esses lotes estão envolvidos. A Emater de Minas,
com a sua experiência, deu um treinamento para toda a bacia do Rio
São Francisco, a fim de os técnicos elaborarem os projetos, pois,
como já comentei, temos muitas dificuldades nesse aspecto.

O programa de revitalização é do Ministério do Meio Ambiente, que
o coordena como um todo. Ele também foi alocado em cada Ministério
que tem titularidade para a ação a fim de desenvolver o trabalho. No
caso específico da Codevasf, executamos as políticas seguindo as
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diretrizes que cada titularidade especifica. Por exemplo, o Igam
apresentou três ou quatro propostas para o Rio das Velhas e também
algo para a nascente do São Francisco, e fizemos uma discussão
junto com a ANA, exatamente porque os parâmetros mínimos a
buscar devem ter uma conotação nacional e não de caráter localizado.
Essa discussão, então, foi feita. O mesmo acontece na Bahia e em
Alagoas, no Parnaíba.

Infelizmente, os assuntos são muito extensos, e o tempo é pouco.
Temos materiais sobre experiências feitas, mas pararemos por aqui.
Se for o caso, poderemos voltar à tela, pois temos aqui diversos
exemplos de trabalhos executados, boa parte deles executados em
Minas Gerais pela Emater, pela Ruralminas e pelo Igam.

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

Palavras do Secretário José Carlos Carvalho
Exmo. Deputado Paulo Guedes, coordenador desta Mesa de

trabalho, na pessoa do qual quero saudar os demais membros deste
Parlamento - Deputados e Deputadas que aqui estão -; demais
autoridades da Mesa; Deputado Antônio Passos, da Assembléia
Legislativa de Sergipe; meus colegas do Sistema Estadual do Meio
Ambiente - Sisema -; dirigentes dos comitês de bacias hidrográficas,
meus senhores e minhas senhoras; ao lado de todas as exposições
aqui realizadas para destacar as ações realizadas para a recuperação
ambiental do Rio São Francisco, gostaria de destacar que, da mesma
forma como há uma total e praticamente intransponível divergência
em relação ao projeto de transposição, notamos uma grande
convergência, ao falarmos da sua revitalização; porém, mesmo
considerando essa convergência, sempre é bom lembrar que ainda
não há um pleno nivelamento de conceitos, quando falamos em
revitalização do rio. É muito comum verificar a proposta de grandes
obras de infra-estrutura com impacto sobre a bacia catalogadas como
iniciativa de revitalização. Entretanto essas obras, evidentemente, não
correspondem às expectativas, porque temos de imaginar a
revitalização como um conjunto de iniciativas para recuperar as
condições naturais do rio. É disso que temos de tratar, quando
falamos de revitalização. A realidade que constatamos na bacia do
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Rio São Francisco foi medida e mensurada de maneira muito intensa,
quando se teve a oportunidade de elaborar o Plano Diretor da Bacia,
aprovado pelo Comitê. Esse plano, evidentemente, tem uma grande
base de diagnóstico, por meio da qual esses problemas se
evidenciam, e também tem um marco propositivo, um prognóstico, de
tal maneira que o plano diretor deve ser considerado, como aqui
mencionou o Dr. Athadeu, da Codevasf, como o grande marco lógico,
o grande marco conceitual de todo o esforço de gestão da bacia e de
recuperação hidroambiental do nosso Rio São Francisco.

Ao lado dessa rápida introdução, gostaria de destacar algumas
iniciativas que o governo de Minas Gerais vem realizando, com foco
na revitalização da bacia do Rio São Francisco. Mas, antes de fazer
menção, vou tratar aqui, ainda que resumidamente, do nosso projeto
estruturador, da meta 2010, que já foi aqui mencionada nas
apresentações dos representantes do Projeto Manuelzão. É preciso
reconhecer, e essa Casa talvez seja o local mais adequado para se
fazer isso, que o sucesso da recuperação de um rio terá de ser,
necessariamente, uma obra coletiva e solidária. Não é possível
imaginar recuperar um rio com a complexidade geopolítica do que é a
bacia do Rio São Francisco para o Brasil, especialmente para os
Estados que compõem essa bacia, sem imaginar uma obra coletiva,
uma obra solidária, e não apenas solidária na esfera de governo, mas
uma obra solidária que necessariamente terá de trazer o engajamento
da comunidade, dos agentes econômicos e da sociedade; por isso o
projeto de revitalização tem de ir além dos projetos governamentais.
Não podemos imaginar a revitalização de uma bacia hidrográfica
pensando apenas no que os governos, num determinado momento,
nas suas três esferas, podem fazer, porque temos de imaginar um
conceito de transposição que vá além, necessariamente, das
fronteiras do Estado para permitir que nele seja inserida a sociedade e
a cidadania. Porque acreditamos que dessa forma deve ser feito,
caminhamos, em Minas, para adotar um projeto iniciado no seio da
sociedade.

O projeto estruturador da meta 2010 é incorporado ao planejamento
estratégico do governo, integrando uma iniciativa da sociedade
liderada pelo Projeto Manuelzão e depois aprovada no âmbito do
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Comitê da Bacia do Rio das Velhas, que foi o primeiro afluente do Rio
São Francisco no Brasil e em Minas a elaborar seu plano diretor.
Então operamos o projeto de recuperação do Rio das Velhas e
priorizamos os investimentos do governo de Minas no âmbito da bacia
do São Francisco no Rio das Velhas exatamente pelas razões já
mostradas aqui. Primeiro, por ser o rio de Minas e o afluente do São
Francisco mais poluído pelo fato de cortar a Região Metropolitana de
Belo Horizonte e receber praticamente o esgoto sanitário de uma
população superior a 2.500.000 habitantes. Essa é uma questão
fundamental. Então tratar com preferência o Rio das Velhas é hoje a
mais importante de todas as prioridades de revitalização do Rio São
Francisco, quando consideramos o aspecto da qualidade das águas.

Nesse exato momento, temos enfrentado problemas que têm sido
reverberados e colocados, com muita freqüência, pela imprensa, das
cianobactérias - uma combinação de fatores. Um deles é o
lançamento de esgoto, mas só ele não traria os problemas que
existem. Aí temos uma série de questões de natureza climática, de
redução do volume de água, de aumento da temperatura média da
água, e a combinação desses fatores produz os problemas que
temos. Isso revela claramente que temos - e que teríamos de ter -, no
Rio das Velhas, essa prioridade.

No âmbito da meta 2010, a partir do momento em que o Governador
Aécio Neves, tomando conhecimento da proposta, determinou que
esse projeto pudesse tornar-se um projeto estruturador do
planejamento estratégico, incluído no PMDI, recentemente aprovado
nesta Casa, uma série de iniciativas e de recursos vêm sendo
canalizados para o cumprimento desse objetivo: recursos da Copasa,
das Prefeituras de Belo Horizonte e de Contagem. E isso é mais um
exemplo de que essa é uma obra coletiva e solidária, como mencionei
no início.

Não é possível, no caso do Rio das Velhas, fazer um trabalho
desarticulado. O governo do Estado e os Municípios, especialmente
os da Região Metropolitana, têm de cooperar na busca desse objetivo.
E demos seqüência a iniciativas que já vinham sendo adotadas em
governos anteriores.

Já tínhamos encontrado a ETE do Arrudas, e foram feitos
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investimentos para completá-la. Inauguramos, no ano passado, a ETE
do Onça, e, já neste mês, está na praça o edital lançado pela Copasa
para fazer o tratamento secundário de todo o esgoto da bacia do Onça
e o plano de saneamento ambiental da bacia do Ribeirão da Mata.

Por que o Ribeirão da Mata? Se trabalhamos com prioridades, se
entendemos que essa é uma questão que precisa de uma abordagem
técnica, além das eventuais avaliações políticas que se possam fazer,
se o objetivo é despoluir o Rio das Velhas, tínhamos de começar
pelos seus afluentes mais poluídos. Essa é a razão de ter feito a ETE
do Arruda; de já ter feito o tratamento primário da Estação do Onça,
fazendo agora o tratamento secundário - passaremos de 75% para
mais de 90% da remoção da carga orgânica também no Ribeirão do
Onça -; de se aliar às Prefeituras de Belo Horizonte e de Contagem
para o tratamento de fundo de vales e a possibilidade de coleta e
transporte de esgoto, para que esse esgoto possa chegar às estações
de tratamento. Não basta fazer a estação de tratamento, se o esgoto
não puder ser coletado e lançado nessas estações.

Uma vez já construídas as ETEs do Arruda e do Onça, estamos
trabalhando intensamente no Ribeirão da Mata, porque é o 3º mais
poluído. Saímos de uma seqüência Arruda, Onça, Ribeirão da Mata,
que abrange um conjunto de 10 grandes Municípios da Região
Metropolitana. Desses 10, mais da metade já estão tendo suas ETEs
também construídas, para que o objetivo previsto para 2010 possa ser
alcançado.

É evidente que teremos de avançar com mais celeridade.
Mas, da mesma maneira que precisamos avançar com mais

celeridade, gostaria de deixar absolutamente claro que, sem a
existência dessa meta de um projeto estruturador do governo, não
teríamos chegado ao patamar de investimento que já temos hoje,
superior a R$1.000.000.000,00 na despoluição do Rio das Velhas,
quando somamos os investimentos do governo do Estado por meio da
Copasa, das Prefeituras de Belo Horizonte e Contagem, que têm uma
parcela significativa desse esforço, e da União, sobretudo mais
recentemente por meio do PAC, que tem alocado os recursos num
processo liderado basicamente pela Codevasf, cujos representantes já
tiveram a oportunidade de falar aqui neste seminário.
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Então, queria mencionar esse esforço por entender que, com ele,
estaremos atacando um dos nossos principais problemas. Da mesma
maneira que temos a cianobactéria como um indicador claro de que
os problemas são graves e, por essa razão, precisam ser enfrentados,
tivemos aqui os números do biomonitoramento apresentados pelo
Projeto Manuelzão, já indicando claramente avanços que decorrem
desse esforço que está sendo realizado.

Estamos parametrizados ainda pela existência de um problema que
é a razão de existir do próprio projeto, que objetiva reunir os esforços
do Estado, dos Municípios, da União e da sociedade civil para o seu
enfrentamento, ao mesmo tempo em que começamos a colher os
primeiros resultados desse esforço.

Se, por um lado, o problema que estamos detectando hoje da
cianobactéria é um exemplo claro para demonstrar a necessidade de
continuar avançando, por outro os outros números positivos são um
alento para que esse avanço possa continuar.

Então, faço menção a essa iniciativa por achá-la
extraordinariamente importante, não como um instrumento em si para
a solução do problema, mas pela maneira como foi concebida e como
foi incorporada ao planejamento governamental dentro dessa lógica
de que temos de ter uma ação que se projete para além das fronteiras
do Estado nacional, para o enfrentamento dessa questão. Nesse
particular, acho que deve ser ressaltado o papel do Comitê da Bacia
do Rio das Velhas e o protagonismo do Projeto Manuelzão nesse
processo, desde o início.

Em relação à bacia do Rio São Francisco, para além do esforço que
estamos fazendo no Rio das Velhas, é preciso considerar, na minha
avaliação, três grandes eixos fundamentais para a revitalização.
Temos de tratar do problema da qualidade da água, em razão do
lançamento de esgoto “in natura” nos rios e nos afluentes.
Lamentavelmente, isso ainda é uma marca praticamente do
saneamento no Brasil. Avançamos muito pouco, quase nada, quando
falamos de tratamento de esgoto.

Temos de falar da questão do uso da terra. É por isso que, dos
recursos anunciados pela Codevasf, a maior parte está indo para a
Emater, pois entendemos que é fundamental mudar as práticas de
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uso da terra, a fim de que tenhamos menos erosão e menos
assoreamento dos rios. Nesse contexto, é necessário enfrentar um
outro problema que constitui um outro projeto estruturador do Estado
de Minas Gerais, que está relacionado ao desmatamento das matas
remanescentes florestais nativas.

Assim, para nós esses três eixos são absolutamente fundamentais,
ao lado, obviamente, de investimentos de infra-estrutura hídrica que
temos de fazer.

Concluo com essa observação a que me referi. No plano
institucional, avançamos hoje para ter comitês de bacia organizados e
instalados praticamente em todos os afluentes mineiros do São
Francisco. Da mesma forma, como o nosso colega da Bahia
mencionou, para o Orçamento de 2008 estamos provisionando
recursos para o funcionamento desses comitês, numa ação
coordenada pelo Igam.

Estamos atuando num plano institucional, mas é preciso também
nesse contexto, já que falamos da recuperação do Rio das Velhas e
do esforço para a recuperação da bacia do São Francisco, concluir
com o outro tema desse seminário, que é questão do semi-árido.

Estamos aqui com vários Deputados do Norte de Minas, que
testemunham a realidade da seca e dos vários problemas que temos.
Temos de refletir que a solução do semi-árido vai além das grandes
obras de infra-estrutura hídrica. Temos centrado o debate sobre as
possibilidades de resolver os problemas do semi-árido pensando nas
grandes obras de infra-estrutura, que podem resolver parte do
problema; jamais irão resolver o problema do universo que se
apresenta. É fundamental imaginar políticas públicas que signifiquem
aumentar a oferta de água no semi-árido. Isso é absolutamente
indiscutível. Ninguém pode, em sã consciência, se negar a discutir a
necessidade de aumentar a oferta de água no semi-árido; mas, por
outro lado, é preciso discutir intensamente como aumentá-la.

Ao lado de investimentos de infra-estrutura, sabemos que o
problema do semi-árido mineiro e brasileiro tem uma quantidade
enorme de domicílios rurais pulverizados no espaço do território que
jamais poderão ser atendidos com obras de infra-estrutura hídrica.
Estas terão de ter sua atuação prevista para reserva de água local,
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para cisterna, para pequenas captações, para alternativas
tecnológicas que já estão disponíveis e que, certamente, serão
necessárias para completar esse quadro.

Quero concluir chamando a atenção para a importância da
revitalização do rio, mencionando o esforço que estamos fazendo no
Rio das Velhas, mas deixando claro, para suscitar o debate, que não
se resolverá o problema dessa maneira. É iludir o povo brasileiro e o
povo do semi-árido achar que vamos resolver o problema com
grandes obras de infra-estrutura hídrica. Aliás, isso é manter o modelo
clássico da gestão do Estado brasileiro baseado na filosofia obreirista.

Palavras do Sr. Ronaldo Matias de Souza
Em razão do adiantado da hora, vou complementar algumas

informações para facilitar o entendimento. Hoje, na bacia do Rio das
Velhas, na região metropolitana, temos 18 ETEs em operação. Temos
estações planejadas, com recursos financiadas pelo PAC, mais duas
ETEs em Santa Luzia, uma estação já licitada para São José da Lapa
e outra em implantação em Vespasiano. Vamos levar os esgotos de
Capim Branco para serem tratados em Matozinhos. Vamos implantar
a ETE de Pedro Leopoldo e mais três em Ribeirão das Neves. Além
disso, a Copasa tem a meta de, até 2010, tratar 70% dos esgotos
onde atua. Existe uma deliberação normativa do Copam sobre isso.
Somos o único Estado brasileiro que estabeleceu prazo para que
todos os esgotos sejam tratados. O prazo seria 2017. A Copasa está
trabalhando para, em 2014, universalizar o tratamento de esgoto em
todas as cidades onde atua.

Quanto ao Rio das Velhas, especialmente no que se refere às
cianobactérias, avaliamos o monitoramento da qualidade da água
onde ocorreram as florações desse espécime. Esse monitoramento
está no “site” do Igam. Observamos que, nos pontos onde ocorreu a
floração das cianobactérias, não houve deterioração da qualidade das
águas, mesmo antes da implantação das ETEs do Arrudas e do Onça.

O que isso significa? As cianobactérias são microorganismos
existentes na natureza há milhões de anos. Hoje, há várias condições
que favorecem a sua floração. Como já mencionado, há muita
intensidade luminosa, temperaturas elevadas do ar e da água, baixa
turbulência das águas, baixa turbidez e nutrientes. O que isso
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significa? Não é uma ação isolada que pode favorecer a formação de
cianobactérias. Na verdade, é muito difícil mensurar o peso de cada
um desses fatores. É importante ratificar que esse problema nunca
ocorreu, mesmo antes da existência das ETEs do Arrudas e do Onça
na Região Metropolitana. O maior desafio que se tem com o projeto
de despoluição não é implantar as ETES, mas fazer com que todos os
esgotos gerados nas bacias de contribuição das ETEs sejam
direcionados para elas.

Considerando-se as ações que dependem exclusivamente da
Copasa, a expectativa desta empresa, principalmente nas bacias dos
Ribeirões Arrudas e Onça, onde há o maior contingente populacional,
é que, em dois ou três anos, esses problemas estejam resolvidos.
Temos parcerias excepcionais com as Prefeituras de Belo Horizonte e
de Contagem, tendo em vista a promoção de intervenções de fundos
de vales, conforme mencionado. Nos fundos de vales, ocorrerão a
remoção de famílias e o reassentamento. São obras extremamente
caras, mais caras que as intervenções da Copasa para implantação
de interceptores. Para realizar essas intervenções, existem as
parcerias entre a Copasa e os poderes públicos municipais.

Tenho plena convicção de que o projeto de revitalização tem grande
possibilidade de sair vitorioso, considerando-se as várias ações que
estão sendo implementadas, bem como os resultados alcançados até
então. Conforme mencionado, há estudos excepcionais do Projeto
Manuelzão no que se refere ao biomonitoramento de peixes e bentos.
Trata-se de algo inédito no Brasil e que vem ratificar que estamos no
caminho certo. Todavia, para se atingir esse objetivo, mais do que
nunca, é preciso haver o engajamento harmônico dos órgãos públicos
e da sociedade civil organizada. Obrigado.

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 ou oralmente, mediante inscrição prévia.
Para que possamos agilizar o debate, solicitamos aos participantes
que fizerem uso do microfone que se identifiquem, sejam objetivos e
sucintos, dispensada a formalidade das saudações pessoais. Cada
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participante disporá de até 3 minutos para fazer sua intervenção,
sendo garantido o mesmo tempo para as respostas.

Gostaria de lembrar a todos que a ata deste ciclo de debates,
contendo a transcrição completa das exposições e debates, será
publicada no “Diário do Legislativo”, na edição do dia 8/12/2007,
sábado.

Aos interessados em gravar em vídeo as reuniões do ciclo de
debates, esclarecemos que não será possível fornecer cópias das
gravações, razão por que haverá reprise do evento pela TV
Assembléia. A reprise será exibida nos seguintes dias e horários: dia
25 de novembro, domingo, às 8h30min, programação do dia 21 de
novembro; dia 26 de novembro, segunda-feira, às 9h10min,
programação do dia 22 de novembro.

Debates
O Sr. Presidente - Vamos passar à fase dos debates. Com a

palavra, o Deputado Carlin Moura.
O Deputado Carlin Moura - Nobre Deputado Paulo Guedes, ontem e

hoje me vi numa situação bastante citada no interior de Minas, ou
seja, fiquei com “um olho no peixe e outro no gato”. Eu estava na
Comissão de Participação Popular, envolvido no processo de análise
das 546 emendas apresentadas ao PPAG, mas não perdi a
oportunidade de acompanhar, pela TV Assembléia, todos os debates
ocorridos aqui.

Devo registrar que fiquei muito mais satisfeito com o debate ocorrido
hoje porque parece que ontem ficamos muitos presos a outro tema, o
da questão da integração de bacia ou transposição, como queiram
chamar. Acho até que devemos marcar um outro debate
especificamente para esse tema da integração e da transposição.

Devo salientar que o governo do Presidente Lula tem um mérito
muito grande porque, pela primeira vez na história dos 500 anos do
Brasil, a questão da revitalização do Rio São Francisco passou a ser
pautada no País, coisa que muitas vezes as pessoas tinham medo de
discutir. A revitalização é uma questão essencial sobre a qual pouco
se discutia e se discute ainda no País, inclusive no Estado de Minas
Gerais.

Quando se fala em revitalização, temos de pensar no papel do poder
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público, das instituições públicas. Para revitalizar e consertar o que foi
destruído em 500 anos, o poder público tem de estar disposto a
colocar a mão no bolso. Não adianta vir aqui e fazer discursos bonitos
pela revitalização se, quando olhamos as nossas leis orçamentárias,
percebemos que o discurso não passa apenas de falatório, porque
não se concretiza na prática. É isso o que está ocorrendo em Minas
Gerais, que pouco investe na parte da revitalização.

Os números mostram que, nos últimos quatro anos, do Tesouro de
Minas Gerais só foram investidos R$36.000.000,00. Estavam
previstos R$99.000.000,00. Houve uma execução orçamentária de
apenas 36%. Isso é muito grave. Mostra o descompromisso que
Minas Gerais ainda tem com a revitalização.

Da mesma forma, isso tem refletido agora na discussão do PPAG.
Quando verificamos a proposta original do governo do Estado no
PPAG para 2008-2011, as ações que dizem respeito à revitalização
do Rio São Francisco são ações ainda tímidas do ponto de vista de
investimento.

Não é à toa que várias emendas de iniciativa popular vêm ao
encontro do reforço desse investimento. Acreditamos que esse é o
grande debate. Para consertar o que foi estragado no últimos 500
anos, temos de abrir realmente os cofres públicos e mostrar que isso
é a prioridade.

Temos de enfrentar o problema da poluição dos rios. Não adianta a
gente ter uma das maiores empresas de saneamento básico, a nossa
querida Copasa, se ela, com seus lucros, não investe mais
efetivamente para a recuperação do Rio das Velhas. Estou
convencido de que instituições como a UFMG ou o próprio Projeto
Manuelzão têm capacidade técnica para fazê-lo. Mas, para isso, tem
de haver investimento. Infelizmente, os investimentos que Minas
Gerais tem dispensado para esses projetos ainda são muito tímidos.
Isso demonstra que Minas Gerais, na verdade, quando insiste em
discutir a transposição, é porque está com medo de discutir a
revitalização. Está com medo de colocar a mão no bolso. Essa é a
verdade nua e crua que precisa ser dita com todas as palavras. Muito
obrigado.

A Sra. Clarise Fernandes da Silva - Com licença. Meu nome é
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Clarise Fernandes da Silva e sou representante da ONG Clarosofia
Núcleo Mundial. Vocês são pessoas habilitadas e preparadas e estão
aqui com toda disposição para realmente trabalhar novos conceitos e
valores. Gostaria de informar a vocês porque ainda não se adequou o
modelo de Israel, que é a irrigação, que realmente funciona. A
irrigação no Brasil é feita conforme 3.500 anos antes de Cristo. No
caso, gasta-se muito.

A forma certa é a irrigação gota a gota, no modelo de Israel. O
Exército Brasileiro sabe tratar e transpor a água, já que recebe o seu
salário para cuidar da nossa sociedade.

Portanto, quero saber por que o plano ainda não foi viabilizado,
sendo que 6 milhões de nordestinos precisam do abastecimento de
água doce. Infelizmente, como essas matas ciliares não tiveram um
plano efetivo, específico, com critérios reais, ocorrerá um desastre
ecológico que matará os nossos peixes, e todas as terras serão
inundadas pelo mar.

Aparentemente, uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas
passarei o seguinte informe: Minas é o segundo Estado mais leproso
do Brasil, e o nosso país é o mais leproso do mundo. Com o desastre
ecológico, as viroses, não haverá nenhum tipo de controle social daí
para frente. Chamo a atenção dos senhores para esse enfoque e
peço-lhes que realmente nos ajudem a zelar pela sociedade. Muito
obrigada.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Sr. Euler.
O Sr. Euler - Parabenizo a todos pelo evento, que foi muito

proveitoso. Participei de sua preparação e achei que não deveríamos
discutir o semi-árido. Não faz muito sentido Minas Gerais ficar
discutindo propostas do semi-árido nordestino. Precisamos discutir a
situação do nosso Estado.

Na sua apresentação do balanço energético, o Prof. José Carlos
disse que o nosso cerrado está sendo destruído em média
6.000.000m3 por ano, mais 6 milhões da Bahia, e vem de Goiás. Acho
isso estranho, porque a transposição criou um efeito-manada: todo o
mundo vai, quem fica parado na frente ou é contra é atropelado.
Muitos são contra a transposição e nem sabem o motivo. Pode até ser
que ela não seja realmente boa.
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Assisti aos debates de ontem. O professor apresentou um mapa da
água do Nordeste, dando-nos a impressão de que o problema desse
Estado é a falta de canoa. O Deputado de Sergipe disse que o
problema tem de ser resolvido pelo DNOCS, que tem 95 anos e não o
resolveu até hoje. Depois que a pessoa sai, começa a dizer que o
órgão é que resolve os problemas. Da forma como está sendo tratada
a questão do semi-árido, com a construção das cisternas, que é
pontual - já foram construídos 22% do total de 1 milhão... A água é um
fator de produção.

Quem conhece Fortaleza e a Avenida Atlântica sabe que as crianças
de 12, 13 anos estão-se prostituindo com estrangeiros. Elas saem do
semi-árido, não ficam no interior. Não adianta dizer que se deve
apenas construir cisterna. O indivíduo vai ficar lá apenas plantando
mandioca? Pelo amor de Deus, isso parece plano de igreja, não pode
ser plano de governo. Plantar mandioca é uma atividade de
subsistência?

Conversei com algumas pessoas da Pastoral da Criança que
estavam aqui, a quem perguntei o que faziam para evitar filhos.
Responderam que não têm planos para isso e que apenas tratam das
crianças.

Ou seja, não dá para ficar tratando o semi-árido como se fosse um
plano de igreja, já que ele tem de produzir, ou melhor, as pessoas
estão lá para isso.

O Apolo é de Salinas, mas ele não volta para lá, assim como a
maioria das pessoas também não voltam para esses lugares, porque
encontraram uma ação produtiva aqui. Mas, se tivessem tido a mesma
oportunidade lá, eles teriam ficado. Essas pessoas saem do semi-
árido e vão para as Capitais porque não encontram em sua terra natal
as possibilidades de sobrevivência. Não digo só de sobrevivência,
mas também a possibilidade de se encontrarem como cidadãos.

Gostaria de tratar de uma questão, tentei falar sobre ela quando da
organização do debate, mas não sei por que fui impedido de fazer
isso. Há quatro meses que venho falando a esse respeito. É uma
questão que é mineira e da qual temos de tomar consciência, já que
afeta o Rio São Francisco. Estou-me referindo à matéria publicada no
jornal “Estado de Minas” de segunda-feira, sob o título “Canaviais
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sufocam o São Francisco”. Tentei incluir essa discussão na
organização do evento, mas não foi possível e não sei o porquê.

É muito importante produzirmos cana, mas, da forma como isso está
sendo feito, não. Quem visitou a região da nascente do São Francisco
sabe que não adiantam todos esses discursos, como, por exemplo, o
do Thomaz e o do Apolo, que foram muito bonitos, contra a
transposição, porque daqui a pouco não haverá rio, que dirá
transposição. Então, temos de tratar do rio aqui em Minas, e isso é
muito sério.

Segundo a informação do Prof. José Carlos, do cerrado, que está
sendo destruído a uma taxa de 6.000.000m3 por ano, nós não
estamos tratando. Não sei por que este evento, que deveria tratar um
pouco de Minas Gerais, e, infelizmente, assim não o fez. De qualquer
forma, este seminário foi produtivo e muito bom, apesar de ainda
precisarmos discutir mais essa questão do Rio São Francisco em
Minas Gerais. É importante debater a transposição desse rio, sem nos
esquecermos das outras questões igualmente importantes que o
envolvem.

O representante do Projeto Manuelzão apresentou o estudo
maravilhoso que fizeram em Minas Gerais, mas acho que não
devemos discutir o que será feito no Sergipe, uma vez que essa é
uma discussão da alçada da Assembléia do Sergipe.

O Secretário Adjunto Aluízio Fantini - As minhas palavras serão mais
na linha da valorização do entendimento e da convergência, já que a
revitalização envolve uma mobilização muito forte, sobretudo na área
institucional.

Gostaria de aproveitar a presença do Sr. Athadeu para noticiar as
observações que o Secretário fez, rapidamente, “en passant”, dentro
de sua apresentação. É importante que se diga que há um conjunto
de projetos encaminhados que vão envolver ações de integração no
Estado, por meio da Codevasf. Ações essas que envolvem a Copasa,
e está aí o Dr. Ronaldo, que não me deixa mentir. Como estava
dizendo, são quase 40 projetos, inclusive no Rio das Velhas, com
investimentos de mais de R$300.000.000,00, em vias de contratação.
Esses convênios já estão bem avançados no seu entendimento. Há
ainda projetos envolvendo ações da Secretaria de Agricultura e de
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Meio Ambiente, mobilizando o Igam, a Emater, o IEF e a Ruralminas.
Tudo isso nos permitirá atuar em 90 projetos-pilotos de recuperação e
preservação de sub-bacias hidrográficas. São projetos mobilizadores,
que envolvem a comunidade.

O Igam está com vários projetos de monitoramento em diversos rios
importantes do Norte. Enfim, quero enaltecer essa convergência
porque, mais de que nunca, temos de somar esforços para superar as
terríveis dificuldades que se colocam nesse esforço de revitalização.

Nunca perdemos a oportunidade para falar desse nosso vício já
assumido, em uma visão urbana, de só enxergar calha de rio e mata
ciliar em calha de rio. Cerca de 93% da água de precipitação ocorre
nas propriedades rurais, e, em razão à minha formação agronômica,
tentamos colocar o produtor como o ator principal na recuperação das
bacias hidrográficas. Ficamos muito centrados nas calhas de rio, mas
o rio nada mais é que um dreno fluvial da natureza. Toda sustentação
desse processo de captação, reservação e melhoria de oferta de água
depende essencialmente das bacias hidrográficas, esses espaços
enormes e coletores das águas que caem.

Quero enaltecer esse esforço de integração porque acredito nessa
forma de atuação convergente. Já houve vários projetos no Estado
que mostraram a importância de se valorizarem os esforços além das
críticas que devemos fazer. Obrigado.

O Sr. Presidente - Obrigado. Com a palavra, o Secretário Adjunto
Paulo Romano.

O Secretário Adjunto Paulo Romano - Cumprimento esta Casa, que
tem recebido temas tão relevantes; os componentes da Mesa,
especialmente o nosso amigo Secretário José Carlos Carvalho; os
Deputados; e os representantes do Ministério Público, do governo
federal e das demais instituições.

A Secretaria de Agricultura tem trabalhado com a máxima atenção,
levando em conta um conceito que não tem sido permanentemente
considerado na discussão da transposição do Rio São Francisco. Há
pouco, o Dr. Fantini disse - às vezes, de passagem, muitos também o
fazem - que Minas Gerais, por razões estratégicas, não deve ficar
refém do tema Rio São Francisco exclusivamente. Devemos falar de
bacia. As águas do Rio São Francisco são de domínio da União,
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portanto, em toda essa discussão do Rio São Francisco, quando
falarem de repartição dessa água, falarão de Minas Gerais e dos
outros Estados. Isso é complexo, mas é uma realidade. As águas de
domínio de Minas Gerais são dos afluentes, portanto são parte de um
processo difuso, do qual precisamos cuidar, pois é estratégico. As
águas que saem ou que estão retidas em Três Marias são para
regularizar Sobradinho, que depois vai servir rio abaixo. Isso é uma
questão político-estratégica a que devemos prestar atenção, com ou
sem transposição. Nesse sentido, devemos lembrar que, quando
falamos de revitalização do Rio São Francisco, que é emblemático e
nos mobiliza, estamos falando, na verdade, de processos difusos.
Aliás, alguém disse que eles vêm há mais de 500 anos; mais do que
isso, são difusos. Não será com obras - o Dr. José Carlos Carvalho já
fez essa referência - que resolveremos problema de água. Os
problemas são, antes de mais nada, difusos e complexos. A questão
estratégico-política da água, seja para o proprietário rural, seja em
uma microbacia, seja em uma macrobacia, é estratégica enquanto
está nos limites considerados. Então, a retenção de água no âmbito
da propriedade é fundamental, se queremos servir aquele produtor.
Estamos falando da água no ciclo biológico a partir da chuva. Daí, a
outra questão que geralmente é esquecida: a água para o semi-árido,
ainda que escassa, só é disponível em um pequeno período, quando
chove.

Para atender à grande população difusa do semi-árido, há uma
estratégia que o governo federal diz ser importante e prioritária: a
água de captação para armazenamento nas cisternas. Esse é o
contraponto.

Mas vou colocar outra questão política, vendo à minha frente o meu
querido Deputado Avelar: prevalecer - e lá vai sendo tocado - o projeto
físico de transposição, não podemos esquecer que a água que sair
daqui tem uma conta altíssima, e não se discutiu quem vai pagar por
essa água, mesmo que ela não vá para o semi-árido - porque não
será possível distribuí-la difusamente no semi-árido, e, como é sabido,
vai especialmente para onde já há água: os grandes reservatórios e,
depois, as grandes cidades, inclusive e principalmente as que estão
no litoral. Quem vai pagar por esse custo? Nessa agenda, espero que
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comecemos, pelo menos, a ter esse registro.
Nós, da Secretaria de Agricultura, esperamos ter oportunidade de

continuar contribuindo, inclusive e principalmente, em mudanças de
processo de uso do solo, para facilitar a vida do produtor, mas
sobretudo a permanência da água no território mineiro por mais
tempo. Refiro-me a essa água retida na natureza; não é a água retida
por barragens que responde à nossa questão, e quero ressaltar bem
esse ponto.

Também queremos contribuir para o belo trabalho que vem sendo
feito há tempos pelo Secretário José Carlos Carvalho. A Secretaria de
Agricultura tem agora um mandado sobre floresta plantada, e
pretendemos trabalhar em sistema de produção integrado de lavoura,
produção e floresta - os sistemas agroflorestais, que o Dr. José Carlos
tem apoiado e por cuja expansão estamos trabalhando, com o
treinamento de técnicos da Emater e de produtores. Neste ano já
começamos várias experiências de campo, ou melhor, vários campos
de demonstração - já não é preciso fazer experiências, pois já está
consolidado, com a chancela da Embrapa e de outras instituições, o
Sistema de Produção Integrado de lavoura, pecuária e floresta.

Produzir floresta é a principal maneira que temos para preservar as
nossas matas nativas. E esse é um ponto que nos incomoda. Minas
Gerais ser um Estado importador de madeira é algo perigoso,
vergonhoso, politicamente vulnerável e socialmente danoso para nós.

Essa é a contribuição que queríamos deixar registrada, lembrando
que, em síntese, processos difusos na natureza não se resolvem com
obras. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Sr. Paulo Afonso Mata
Machado.

O Sr. Paulo Afonso da Mata Machado - Boa-tarde. Estou achando,
pessoal, que o debate sobre a transposição está insosso, pois
estamos falando de transposições feitas na Europa e na antiga
Mesopotânia, esquecendo-nos de que temos no Brasil diversas
transposições, algumas das quais anotei aqui. Em Fortaleza, por
exemplo, uma transposição resolveu o problema de água na Capital
do Estado mais seco do Brasil, o símbolo da sequidão. Lembro-me de
que, quando criança, quando comíamos muito, alguém dizia que
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devíamos ter vindo do Ceará, pois parecíamos morrer de fome. Era o
que diziam. Então, o símbolo da secura, Fortaleza, é um exemplo de
transposição.

Outro caso interessante: quando se fundou Brasília, não havia água.
Então, pensaram na transposição para se criar o Lago Paranoá. Muita
gente dizia que isso era bobagem, que não ia encher, pois não havia
clima para isso. Quando encheu, JK mandou um telegrama a um
desses contrários: “Encheu”.

No Rio de Janeiro, o saudoso Governador Carlos Lacerda pensou
no abastecimento a partir da transposição do Rio Paraíba do Sul.
Disseram: “É muito poluído, tem de ser revitalizado primeiro”. Mas ele
decidiu: “Não vamos revitalizar coisa alguma; vamos pegar essa água
e jogar no Guandu”. E está lá até hoje, abastecendo 2 milhões de
habitantes.

Em São Paulo, a Cantareira também tem transposição. O Deputado
de Sergipe disse que 70% da população de Aracaju é abastecida com
a transposição do São Francisco. Estão criticando tanto o assunto,
mas o São Francisco abastece Aracaju com transposição, portanto
vamos deixar isso de lado.

Aproveito a presença do Apolo, meu grande amigo, para fazer-lhe
um apelo publicamente. Vamos deixar de gastar energia contra a
transposição e vamos cuidar da Agenda 2010 do Rio das Velhas.
Quando criança, pesquei no Rio das Velhas, perto de Jabuticatubas,
e, em 2010, quero voltar a fazê-lo. Apolo, conto com você! Obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Sr. Herbert Levi, do Núcleo de
Desenvolvimento dos Moradores do Município de São Romão.

O Sr. Herbert Levi - Caro Deputado, autoridades, na verdade,
gostaria que, no meu lugar, estivesse alguém com representatividade
superior à de um simples representante de associação. Entretanto,
como tive oportunidade, vou aproveitá-la.

Deputado, quero dar, em nome do nosso Município de São Romão,
um grito por misericórdia, para que as autoridades, sejam do Estado,
sejam do governo federal, sejam as que cuidam dos recursos da
Copasa, implementem isso em favor da causa do nosso Rio São
Francisco, que está sendo atingido com essa situação. Não entrarei
na questão do sofrimento por que passam os nossos ribeirinhos, pois
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já foi muito discutida.
Quero destacar um fato que aconteceu na semana passada e foi

objeto de importante notícia na “Folha de S. Paulo”. Em Pirapora, o
vapor Benjamim Guimarães foi terceirizado para uma empresa
paulista, para pegar turistas de todo o Brasil e dar uma volta pelo
nosso São Francisco. Acredito que seja vergonhoso para o Estado de
Minas Gerais o fato de o problema se iniciar no nosso território. Esses
turistas, quando saíram de Pirapora e chegaram ao encontro das
águas do Rio São Francisco e do Rio das Velhas, perceberam um rio
podre, impróprio até para admiração. Essa é uma causa com que nos
devemos preocupar, pois nos causa incômodo tanto pelo sofrimento
dos ribeirinhos quanto pela imagem que Minas está transmitindo: a de
um Estado que não toma providências com relação a esse problema.

Portanto, pedimos às autoridades que incluam no orçamento, tanto
no estadual quanto no federal, uma solução para que esse povo não
sofra mais com essa situação e não tenha que ficar clamando ao céu,
deixando de acreditar nos nossos governantes. Obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Antônio Passos, de
Sergipe, para as considerações finais.

O Deputado Antônio Passos - Quero apenas complementar alguns
tópicos. Em 1991, criou-se a Cipe São Francisco na Assembléia
Legislativa de Minas Gerais, que convidou Sergipe, Bahia, Alagoas e
Pernambuco para fazer parte. Nós, Deputados, criamos essa
Comissão para estudar os problemas do Rio São Francisco, mas, com
o passar dos anos, surgiu o problema da transposição.

Todos somos unânimes quanto à necessidade de preocupar-nos
com a revitalização do Rio São Francisco. Todos os Estados têm
afirmado isso.

Em relação à transposição, quando falei a respeito do DNOCS, foi
porque os técnicos desse órgão, que estão há 95 anos trabalhando no
semi-árido nordestino, não foram convidados. O governo federal
recebeu de um conjunto de construtoras um projeto de transposição
pronto, e não foram discutidas com a população as causas que no
futuro poderão trazer problemas até para Minas Gerais. Se as águas
que serão retiradas não são no nível do Estado de Minas, as pessoas
enganam-se quando pensam que isso não afetará este Estado.
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Afetará, sim, porque, no processo de distribuição da água, quando ela
estiver saindo para o Ceará, diminuirá a cota que Minas poderá utilizar
em projetos que possam empregar as pessoas do semi-árido mineiro.
Estamos na foz, e é lá que os rios morrem. Essa é a preocupação dos
sergipanos, pois, se faltar a água ou o oceano invadir a calha do Rio
São Francisco na altura da foz até a Hidrelétrica do Xingó, todos os
processos de adução de água no Estado de Sergipe estarão
comprometidos. Setenta por cento da água consumida na Capital
sergipana depende do Rio São Francisco, assim como 1.200
pequenas comunidades e mais 47 Municípios. Então, são questões
que precisam ser discutidas técnica e cientificamente e não o foram.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Sr. Dêniston Diamantino, de
Matias Cardoso, próximo inscrito. Esse é o último inscrito para falar, e
depois passaremos às perguntas para as autoridades da Mesa.

O Sr. Dêniston Diamantino - Boa tarde aos Srs. Deputados e a todos
os presentes. Nasci em Manga e sou barranqueiro. Fui batizado com
a água do Rio São Francisco. Hoje moro em Matias Cardoso, cidade
também às margens do São Francisco. Vim de Manga com o intuito
de discutir hoje a questão da água do São Francisco. Fico muito
sentido por discutirmos a transposição. A coisa mais sensata seria
parar de discutir a transposição - que não se falasse nisso por
enquanto. Enquanto o povo mineiro estiver bebendo esgoto, enquanto
as crianças do rio estiverem bebendo esgoto, não se deve falar em
transposição, em Eixo Norte, em nada. Essa é uma questão
humanitária.

Não sei se é porque o povo do Norte de Minas sempre foi
desprezado, humilhado - são uns miseráveis, então pensam que o
esgoto pode descer para lá e eles podem beber, podem se intoxicar,
podem morrer que não há problema. Então, a questão é discutir a
saúde do povo de Minas e esquecer por enquanto a transposição.
Pára a transposição, não se fala nisso enquanto o povo dos ilhéus, o
pessoal que vive na beira do rio não tiver água limpa. Queremos água
para o povo. Enquanto não houver água para o povo, não se fala em
transposição. Vamos cuidar da saúde do povo. É essa a minha
reclamação. Obrigado.

O Sr. Presidente - Passaremos agora às perguntas feitas por escrito
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à Mesa e às autoridades.
O Sr. Gilson Moura - Gostaria de pedir apenas 1 minuto da atenção

do Deputado Paulo Guedes. Meu nome é Gilson. Sou da cidade de
Manga e sou representante da Escola Municipal Padre Ricardo
Tritschler. Antes de a caravana de Manga ir embora, pediria apenas 1
minuto para falar tudo o que está engasgado em minha garganta.
Apesar de estar à altura de minha formação discutir o assunto com
vocês, não viemos aqui para ouvir essa balela de transposição.
Gostaria de fazer uma pergunta para a qual todos lá fora estão
esperando uma resposta: vamos sair daqui sem solução? Vocês
mostrarão que são iguais a todos, que nunca fazem nada? Vamos sair
daqui sem respostas? Algumas propostas foram lançadas: por que
não abrem a barragem de não sei onde para que o volume de água
possa talvez resolver o problema? Jogam uma parcela de culpa sobre
a Copasa, e fica um verdadeiro jogo de empurra, uma batalha de
egos. Não viemos aqui fazer “lobby” e vimos que não conseguimos
sensibilizar nenhum de vocês, a não ser o Deputado Paulo Guedes.
Antes de ir embora, queremos alguma resposta - ou partiremos sem
ela?

O Sr. Presidente - O representante de Januária, Manuel, pode fazer
uso da palavra.

O Sr. Manuel - Boa tarde a todos. Meu nome é Manuel. Quando o
Deputado Paulo Guedes nos convidou para participar deste ciclo de
debates, convidei a colônia dos pescadores para vir. Primeiramente,
não me preocupei em trazer o Prefeito de Januária, os Vereadores ou
os intelectuais da região para falarem bonito aqui, no microfone;
preocupei-me em trazer estes homens que os senhores estão vendo
aqui. São pessoas que sobrevivem do rio e cuja moeda de compra é o
peixe.

Assim, pediria a vocês, Deputados, que não deixassem essa causa
apenas para o Deputado Paulo Guedes. A Assembléia tem 77
Deputados, e todos eles são de Minas Gerais. E o Rio São Francisco
é o rio da integração. Portanto, gostaria que todos se preocupassem
com ele, e não, apenas com o Rio das Velhas, rio da região.
Preocupando-se com o Rio São Francisco, vocês estarão se
preocupando com esses senhores que sobrevivem do rio. Obrigado.
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O Sr. Presidente - Passaremos às perguntas formuladas às
autoridades da Mesa. A primeira é de Letícia Rocha, da Articulação
Popular de Revitalização do Rio São Francisco, e dirige-se ao
Secretário José Carlos Carvalho: “Por que a Secretaria de Meio
Ambiente de Minas Gerais não compareceu nem justificou sua
ausência à reunião das colônias de pescadores realizada hoje, em
Pirapora? Essa atitude não configura o descaso dessa Secretaria para
com a situação dos pescadores e vazanteiros?”.

A Jussara Ribeiro, de Manga, pergunta ao Secretário:
“Considerando tudo o que está sendo discutido sobre o Rio São
Francisco, como conciliar o PAC com a saúde do rio, com sua
sobrevivência e seu desenvolvimento sustentável?”.

A outra pergunta é da Amanda, da Articulação Popular pela
Revitalização do Rio São Francisco, para o Ronaldo, da Copasa:
“Qual a justificativa da Copasa para o descaso e o não-
comparecimento, hoje, dia 22, na mesa de negociação de Pirapora, ou
seja, na reunião com os pescadores das colônias locais e dos
Municípios vizinhos?”.

Por fim, a Ana Vidigal pergunta ao Secretário: “O senhor acredita,
sinceramente, na possibilidade de impedir as obras de transposição?”.
Com a palavra, o Secretário José Carlos Carvalho.

O Secretário José Carlos Carvalho - Vou responder pela ordem em
que o Deputado Paulo Guedes fez as menções. Relativamente à
nossa ausência na reunião das colônias de pescadores de Pirapora,
hoje, é evidente que esta reunião que estamos realizando aqui fala
por si, mas, ainda assim, nosso gabinete havia dado instrução para
que a nossa Superintendência Regional comparecesse. Se não
compareceu, vou anotar para verificar o que houve. De qualquer
maneira, quero dizer que temos um diálogo extremamente proveitoso,
de alto nível com a Federação dos Pescadores e vamos manter a
nossa política de dialogar com todas as entidades de classe do
movimento social, do movimento ambientalista, ainda que para ouvir
as críticas, porque entendemos que crítica, para quem está na
administração pública, não é ofensa. Vamos continuar mantendo esse
diálogo no mais alto nível.

Respondendo à questão do PAC, evidentemente, ele é um
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programa muito abrangente, com obras que vão além daquelas que
dizem respeito especificamente ao objeto da nossa reunião. Mas
queria aproveitar para dizer aqui, em relação aos investimentos de
saneamento do PAC em Minas Gerais, que, depois de uma
negociação estreita entre o governo do Estado e o governo federal,
definiu-se que nessas ações seria dada prioridade à despoluição do
Rio das Velhas, pelas razões que já mencionamos aqui. Então, houve
uma convergência do governo federal com o governo do Estado para
que se façam os investimentos absolutamente essenciais para
responder às críticas pertinentes que tivemos aqui em relação à
qualidade do rio a jusante. Realmente, não há por que esconder que
temos um problema de qualidade de água, e é por isso que estamos
concentrando nossos esforços.

Quanto à transposição, essa é uma iniciativa que está tendo seu
curso. Uma parte substantiva da sociedade se opõe por razões que se
manifestam, e outra parte é a favor. Sou conhecido pelas minhas
posições contrárias. O tempo não é suficiente para debater essa
questão, mas, de qualquer maneira, a dificuldade de implementação
dessa obra fala, por si, da complexidade de sua execução. O Ciro
Gomes prometeu fazer essa obra em três anos, mas ela não
consegue sair. E não sai porque, quando se tem uma obra de grande
magnitude como essa, em torno da qual não se constroem os
consensos necessários, é muito difícil ela ser implementada. Quem
tem experiência no setor público sabe que já é difícil implementar as
coisas em relação às quais todos estão de acordo. Sabemos que tudo
funciona dessa maneira. Quando se tem um alto grau de oposição a
uma determinada iniciativa, isso acaba prevalecendo. Então penso
que essa é uma questão que ainda vai continuar na ordem do dia.

Já soou o sinal, mas queria aproveitar para fazer um comentário em
resposta ao pronunciamento do Deputado Carlin Moura. A leitura do
orçamento fiscal não reflete exatamente aquilo que o governo do
Estado vem realizando em relação à revitalização, considerando a
nossa prioridade de despoluição do Rio das Velhas. Para o período de
2007 a 2010, a Copasa está investindo mais de R$2.000.000.000,00
em coleta e tratamento de esgoto, sendo mais de R$1.000.000.000,00
na bacia hidrográfica do São Francisco. Então, temos investimentos.



1322

Eles são suficientes no curto prazo? Não. Mas é o maior volume de
investimento já realizado. E por que a Copasa, fora do orçamento
fiscal do Estado, está investindo R$1.000.000.000,00? Porque, depois
de ter dado prejuízo por 11 anos seguidos, a Copasa foi saneada
financeiramente, readquiriu sua capacidade de investimento,
readquiriu sua capacidade de endividamento e, por essa razão, pode
mobilizar-se para fazer um investimento dessa magnitude.

Queria só fazer essa referência, porque a leitura do orçamento
fiscal, com os valores que corretamente o Deputado mencionou, não é
suficiente para compreender os esforços que o Estado vem realizando
em relação a esse tema. Sempre gosto de deixar claro, em se falando
do Rio das Velhas, que isso está-se realizando num processo de
integral parceria com os Municípios de Belo Horizonte e Contagem e,
mais recentemente, com o governo federal, por meio do PAC, que é
exatamente o que queremos: ampliar a convergência, em busca da
solução dos problemas verdadeiros que as comunidades
mencionaram. Temos de melhorar a qualidade da água para os que
estão a jusante.

Só queria fazer este comentário final, agradecendo a oportunidade
de estar aqui, nesta tarde.

O Sr. Presidente - Dando seqüência, passo a palavra ao Ronaldo
Matias de Souza, representante da Copasa, para responder à
pergunta que lhe foi feita.

O Sr. Ronaldo Matias de Souza - O convite para a Copasa participar
daquela reunião foi encaminhado para Belo Horizonte ou para Montes
Claros? Gostaria de saber a quem foi direcionado, para podermos
identificar e saber as razões do não-comparecimento. A quem foi
direcionada essa convocação para participar da reunião em Pirapora?
Não tenho conhecimento. A minha atuação é na Região
Metropolitana, e eu não saberia informar se o convite foi para Montes
Claros, que é mais próxima de Pirapora.

O Sr. Presidente - Uma outra pergunta, aproveitando a sua
presença: sabemos que a Copasa tem a concessão para tratar os
esgotos de várias cidades, entre elas Santa Luzia, Vespasiano,
Ribeirão das Neves, Matozinhos, Diamantina, Corinto, Curvelo,
Contagem - só sei uma parte. Por que a Copasa ainda não está



1323

fazendo o tratamento adequado do esgoto dessas cidades para as
quais obteve concessão?

O Sr. Ronaldo Matias de Souza - Onde a Copasa não tem estação
de tratamento de esgoto, ela tem estação de tratamento planejada.
Por exemplo, Contagem contribui para quatro sub-bacias: Bacia do
Arrudas, cujos esgotos são tratados na ETE Arrudas; Bacia do Onça,
cujos esgotos são tratados na ETE Onça; Bacia de Várzea das Flores,
onde a Copasa está implantando uma estação de tratamento de
esgoto, devendo iniciar a operação em janeiro de 2008; e Bacia do
Ribeirão Betim, cuja estação de tratamento de esgoto está sendo
licitada numa parceria da Copasa com a Prefeitura de Betim. Todas as
cidades mencionadas pelo senhor, se ainda não têm estação de
tratamento de esgoto, têm o planejamento da Copasa para implantá-
las.

Por exemplo, temos três estações de tratamento de esgoto em
Santa Luzia e estamos planejando implantar, com recurso assegurado
no PAC, mais duas estações, uma para a sede do Município e outra
para o Córrego Tenente. Em Ribeirão das Neves, da mesma forma.
Em Matozinhos, temos estação de tratamento de esgoto em
operação; em São José da Lapa, estamos em construção; e, como
mencionei, há estação de tratamento planejada para Pedro Leopoldo.
Em Vespasiano, há duas estações e uma em construção.

Somente a implantação das estações de tratamento de esgoto não é
suficiente para resolver todos os problemas. Temos de encaminhar
todos os esgotos gerados naquelas bacias de contribuições para
tratamento.

A Sra. Letícia Aparecida Rocha - Com licença, por favor. Foi
protocolado, na Copasa de Belo Horizonte, pela Comissão Pastoral da
Terra, que também recebeu resposta ao comunicado.

O Sr. Ronaldo Matias de Souza - Terei de verificar. Depois gostaria
de anotar seu telefone. Obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlin Moura.
O Deputado Carlin Moura - Os R$2.000.000.000,00 mencionados

pelo ilustre Secretário José Carlos referem-se à taxa de esgoto paga
na conta de água da população. Então não vêm de investimento
próprio do Tesouro do Estado; essa contrapartida advém do que
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pagamos.
É um preço público, uma taxa de serviço que a Copasa recebe

previamente para aplicar. Então, os R$2.000.000.000,00 do
tratamento de esgoto são nada mais, nada menos do que a aplicação
daquela taxa da conta de água, que é uma das mais caras do País.

Quando mencionei os R$36.000.000,00 nos últimos quatro anos,
referia-me ao orçamento próprio do Estado para a revitalização do rio.
É importante esclarecer isso, para não dar a impressão de que o
Estado está tirando R$2.000.000.000,00 para revitalizar os rios. Ele
está, simplesmente, aplicando aquilo que já pagamos na conta de
água, que é a taxa de esgoto. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Secretário José Carlos
Carvalho.

O Secretário José Carlos Carvalho - Não gostaria de polemizar com
o Deputado Carlin Moura, pois a leitura do orçamento é muito árida
para aqueles que não dominam a técnica orçamentária. Temos o
orçamento fiscal e o de investimento das empresas estatais. Isso,
naturalmente, está contabilizado no orçamento de investimento. Não
são investimentos do orçamento fiscal, mas são recursos que estão
na capitalização da Copasa, até porque a tarifa só será cobrada
depois que os serviços forem prestados. Se a Copasa não tivesse
antecipado, se o Estado não tivesse feito o saneamento financeiro da
entidade, se todo um esforço de gestão não tivesse sido realizado, a
Copasa não estaria capitalizada em R$2.000.000.000,00, inclusive
com R$800.000.000,00 obtidos na bolsa de valores com a sua
abertura de capital.

Não quero, portanto, polemizar, pois não estamos falando de
orçamento fiscal. Concordo com isso, porque recursos do orçamento
fiscal, no valor de R$500.000.000,00, serão utilizados na Copanorte.
Aí, sim, sairão recursos do orçamento fiscal para ampliar a oferta de
água exatamente no Nordeste e no Vale do Jequitinhonha, onde há a
prioridade das prioridades. Onde houver um caso como esse, o
governo usará recursos do orçamento fiscal, no valor de
R$500.000.000,00, para atender à demanda das comunidades
urbanas e rurais.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Promotor Alex Fernandes
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Santiago, Coordenador das Promotorias de Justiça de Defesa do Rio
São Francisco.

O Promotor Alex Fernandes Santiago - Para complementar, como
considerações finais, peço aos senhores que saiam daqui com
algumas reflexões. Queremos realmente revitalizar o Rio São
Francisco? Há Municípios que não cuidam do tratamento do seu
esgoto, e as siderúrgicas de Minas Gerais, que têm uma legislação
que lhes é favorável, promovem o desmatamento porque é mais
barato consumir mata nativa e pagar em dobro a taxa de reposição
florestal. A cana-de-açúcar vem se expandindo em nosso Estado, e
não estamos exigindo nem os 50% de mecanização nos
licenciamentos.

Depois veremos a tragédia das queimadas, um verdadeiro incêndio
em todo o Estado de Minas Gerais. Queremos realmente revitalizar
esse rio. A Copasa, nos Municípios em que detém a concessão de
esgotos, cobrava o tratamento, mas não tratava os esgotos, como em
Montes Claros. Não se deixem enganar pelo unanimismo enganador
em favor do meio ambiente. Todos falam que são a favor do meio
ambiente, mas a prática é diferente. O Ministério Público está-se
indignando cada vez mais e exigindo judicial e extrajudicialmente
essas condutas. Os senhores sabem da realidade do rio onde vivem,
o cheiro e a cor da água, que repugnam. Os pescadores não podem
trabalhar. Então, não aceitem discursos dizendo que está tudo bem,
porque não está tudo bem. Temos de nos revoltar e mudar a situação
atual.

O Sr. Presidente - Antes de passar a palavra ao Deputado Gil
Pereira, gostaria de agradecer a presença e o apoio das caravanas
que vieram de Manga, Matias Cardoso, Januária, São Francisco, São
Romão e outras cidades ribeirinhas. Se o pessoal tiver que sair antes,
não há problema.

Estamos chegando à fase final; por isso, Secretário, gostaria de lhe
fazer uma pergunta, bem como aos representantes da Copasa. O
pessoal da colônia de Januária está querendo saber como vai ficar a
situação, porque a questão não foi resolvida e eles estão proibidos de
pescar. Estão querendo saber se o governo do Estado, a Copasa, a
Secretaria de Meio Ambiente, a Defesa Civil do Estado têm algum
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programa de incentivo, algum recurso que possa garantir a
sobrevivência do pessoal, até que retorne a pesca no Rio São
Francisco.

O Secretário José Carlos Carvalho - Essa questão é pertinente e
está sendo examinada. Gostaria de esclarecer que, na verdade, o
governo, diante da realidade colocada e adotando uma posição de
cautela, antecipou em 12 dias o defeso, que iria começar em 12 de
novembro. Já tínhamos o defeso que se iniciaria em 12 de novembro,
no qual já é prevista, na esfera federal, a remuneração dos
pescadores cadastrados e profissionais. Tivemos uma antecipação de
12 dias, e isso está sendo examinado em reuniões que estamos tendo
com o Sr. Raimundo, Presidente da Federação dos Pescadores.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para suas considerações finais, o
Deputado Gil Pereira.

O Deputado Gil Pereira - Sr. Presidente, Sr. Secretário, membros da
Mesa, para finalizar, quero agradecer aos nossos barranqueiros do
São Francisco, que vieram aqui engrandecer este ciclo de debates; a
todas as ONGs, a todas as pessoas que amam a Bacia do São
Francisco, que lutam pela sua revitalização. Nós, da Cipe São
Francisco e da Comissão de Meio Ambiente, vamos fazer um pacto
pela revitalização.

A proposta de pacto, discutida e aprovada, foi a seguinte: (- Lê:) “Os
participantes do ciclo de debates ‘O Rio São Francisco e o
desenvolvimento sustentável do semi-árido’, realizado na Assembléia
Legislativa de Minas Gerais nos dias 21 e 22/112007, vêm propor o
estabelecimento de um pacto envolvendo os poderes públicos, o setor
empresarial, as instituições da sociedade civil e a população de modo
geral, com vistas à consecução de um objetivo que se tornou
consensual nas discussões e nas propostas que dizem respeito ao rio.
Todos querem a revitalização do rio.

Entendem que o projeto de transposição das águas do São
Francisco para as bacias do Nordeste Setentrional vem sendo
conduzido sem uma discussão mais aprofundada entre os atores
envolvidos sobre sua oportunidade, necessidade e exeqüibilidade
financeira. Assim, sugere-se que as ações em curso sejam
paralisadas imediatamente, de forma a permitir a retomada das
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discussões sobre o assunto.
Entende-se ainda que qualquer projeto referente à utilização das

águas do São Francisco estará fadado ao insucesso se não se
levarem em conta os ecossistemas de sua bacia hidrográfica, a
relação do homem com eles, a qualidade e o regime das águas - não
apenas a quantidade; o princípio da sustentabilidade, pelo qual se
devem conciliar as atividades econômicas; o bem-estar dos seres
humanos e a preservação dos recursos naturais para as gerações
atuais e futuras.

Tais premissas deverão nortear uma discussão anterior à
constituição do pacto, para se definir com clareza o conceito de
revitalização, incluindo os objetivos, a abrangência e os beneficiários
dos projetos a serem implementados. É preciso também que tais
projetos, hoje empreendidos de forma desarticulada pelos governos
federal, estaduais e municipais, por empresas e instituições da
sociedade civil, tenham uma coordenação geral, para que se otimizem
os recursos, somem-se os esforços e se obtenham resultados mais
consistentes.

Como parte das ações voltadas para a revitalização do São
Francisco, os participantes do ciclo de debates também propõem:
recomposição da Comissão Interestadual Parlamentar de Estudos
para o Desenvolvimento Sustentável da Bacia Hidrográfica do Rio São
Francisco - Cipe São Francisco -, formada por parlamentares das
Assembléias Legislativas de Alagoas, Bahia, Minas Gerais,
Pernambuco e Sergipe; solicitação ao Presidente Luiz Inácio Lula da
Silva para que receba em audiência os Deputados membros da Cipe
São Francisco, os membros do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio
São Francisco e os integrantes da Caravana do São Francisco, que
percorreram o Brasil e produziram a ‘Carta da Caravana’; criação de
uma coordenação geral dos projetos de revitalização do São
Francisco, inclusive dos apontados no Atlas Nordeste - Abastecimento
Urbano de Águas, elaborado pela Agência Nacional de Águas, e
destinação a eles de todos os recursos orçamentários atualmente
alocados para a transposição”.

Esse é o pacto pela revitalização consensual da Bacia do São
Francisco. Obrigado, Sr. Presidente, Deputado Paulo Guedes.
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O Sr. Presidente - Com a palavra, a Sra. Cleide.
A Sra. Cleide Izabel Pedrosa - Depois de toda a discussão,

chegamos a uma conclusão: esse pacto terá em vista um
planejamento de ações. Aqui foram citados muitos aspectos
importantes. Trata-se, então, de ações voltadas para o produtor rural,
considerando-se a questão da quantidade, bem como a interferência
na qualidade, devido ao uso de agrotóxicos e ao manejo do solo, e as
formas para se melhorá-lo. Ademais, há a questão da área urbana,
onde temos de fazer um trabalho tendo em vista a qualidade da água,
contra a poluição.

Sugiro, portanto, que se aprofundem esses debates tanto no que se
refere às tecnologias de conservação da água, de melhorias, quanto
no que tange às práticas de irrigação. Além disso, é preciso divulgar
essas tecnologias a fim de que os produtores tomem conhecimento
delas. Em uma das reuniões realizadas para debater sobre o semi-
árido, sugerimos que esta Casa, no decorrer das discussões, tratasse
da questão das técnicas de irrigação à disposição de todos, a fim de,
com a quantidade existente, enfrentarmos menos conflitos. Temos de
contar com tudo isso junto, buscando a revitalização. É uma discussão
na qual buscaremos a sustentabilidade e melhorias, visando utilizar
essas parcerias, esse pacto, em busca de um plano concreto de
ações e estudos, com vistas a chegarmos a um resultado real.
Obrigada.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para suas considerações finais, o
Dr. Vítor Luís Curvelo, Diretor Adjunto da Superintendência de
Recursos Hídricos da Bahia.

O Sr. Vítor Luís Curvelo Sarno - Deputado Paulo Guedes, mais uma
vez, agradeço a V. Exa. e a todos os membros desta Assembléia a
oportunidade. É importante que o governo federal, inclusive a
Codevasf, aplique recursos na implementação dos instrumentos de
gestão pelos órgãos estaduais de recursos hídricos, junto à ANA. É
necessário realizarmos um trabalho articulado a fim de aprofundarmos
o planejamento, os planos integrados, o detalhamento do zoneamento
ecológico-econômico, que foi iniciado, da bacia como um todo.

Mas é preciso um detalhamento maior, principalmente nas áreas
mais importantes em conflito. É fundamental a implementação de
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corredores ecológicos e ações em conjunto com os órgãos estaduais
gestores das águas. Foi criado, aliás, agora, um fórum de todos esses
órgãos do Brasil. Complementando, como ação fundamental do
governo do Estado da Bahia, temos a criação do Programa de
Agentes Voluntários das Águas, que fará o monitoramento
participativo da qualidade das águas, com o governo. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Dr. Athadeu Ferreira da Silva.
O Sr. Athadeu Ferreira da Silva - Minha exposição é sobre o aspecto

da amplitude do contexto do processo. O que trouxemos, em nível de
discussão, foi a parte “indumentária”. Mas, para se avançar no
processo da sustentabilidade, temos de ter alocação de recursos.
Essa matéria deve ser discutida tanto no aspecto de se melhorar o
diagnóstico, na escala de 1 para 1, conforme comentado no caso ZE -
porque está havendo dificuldade de planejamento, o que é um
complicador no momento -, quanto no das ações de economia
sustentável. O programa não restringe o que está sendo feito. Devem
ser dadas condições para que a população inserida na bacia tenha
condição de viver. Esses recursos devem ser negociados. O programa
não se restringe à recuperação ambiental. Não adianta montar um
cenário bonito para o pessoal ficar olhando, mas não ter como usufruir
daquilo ou então não ter sobrevivência nem para observar o que está
acontecendo. Esse é o aspecto crucial.

Quanto ao semi-árido, é uma questão complexa, sim. Há as
tecnologias sociais que já são consagradas. Entretanto, observamos
que há muitas pessoas envolvidas no contexto do processo, mas que
só olham o aspecto de se dar água ao pessoal para beber. É
necessário pensar em uma maneira de gerar economia. A cisterna em
si é importante, mas é a mesma coisa que se querer dar aula para
uma pessoa que está de barriga murcha. Primeiro, é preciso dar
estrutura a essa pessoa. Não se pode limitar o horizonte do cidadão.
É bom que ele beba água, sim, mas e a cidadania?

Gostaria de agradecer a oportunidade que nos foi dada e dizer que o
importante do programa - desde o contexto da fase inicial - é que
tenha harmonia, discussão e, de fato, a transversalidade, que é muito
propagada, mas, na prática, não funciona. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Muito obrigado. Com a palavra, o Deputado Fábio
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Avelar, para suas considerações finais.
O Deputado Fábio Avelar - Sr. Presidente, serei breve, mas gostaria

de dizer, como um dos autores do requerimento que deu origem a
este ciclo, que me sinto satisfeito. Gostaria de dizer para todos os
presentes que este debate foi muito importante, porque mostrou um
aspecto fundamental e urgente: a necessidade da revitalização do Rio
São Francisco.

Tive a oportunidade de participar, durante estes dois dias, de nossos
encontros, em que escutamos as autoridades e os diversos
segmentos da sociedade. Foi importante o lançamento do Pacto pela
Revitalização do Rio São Francisco, o qual foi lido aqui e que, de uma
certa maneira, foi uma síntese dos assuntos aqui tratados. Gostaria de
dizer a todos que a Cipe São Francisco já está instalada em Minas
Gerais. O Coordenador é o Deputado Gil Pereira, e, como integrantes,
temos os Deputados Paulo Guedes, este Deputado, o Deputado Almir
Paraca e o Deputado Wander Borges. Já definimos que essa
Comissão se reunirá sistematicamente duas vezes aos mês, de 15 em
15 dias. Informamos a vocês que ela estará atenta e acompanhará
tudo que aqui foi tratado. Recebemos informações e tivemos
exemplos importantes aqui, como o do Projeto Manuelzão, que
monitora o Rio das Velhas. Os dados sobre a importância desse
instrumento de controle são bastante claros. O representante da
Copasa disse que até 2014 atenderá a 100% do tratamento de esgoto
do Estado de Minas Gerais. O que a Cipe fará a partir deste momento,
independentemente do órgão de atuação, é procurar aprofundar, fazer
um diagnóstico detalhado de todas as cidades da Bacia Hidrográfica
do São Francisco e então estabelecer metas e acompanhá-las. A
revitalização é um aspecto que uniu todos os que participaram deste
evento. A transposição do Rio São Francisco também não deixou de
ser tratada, porque merece nossa atenção. Não tenho o objetivo de
polemizar, mas deixo algumas reflexões para todos nós, até porque
tenho certeza de que este debate continuará - aliás, é necessário que
continue. O ex-Presidente da Assembléia Legislativa de Sergipe disse
que precisamos estar atentos, que o projeto foi idealizado e
apresentado por quem tem interesse na sua implantação: os
construtores. Por outro lado, entidades importantíssimas são
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contrárias à transposição: o Projeto Manuelzão e o Comitê da Bacia
Hidrográfica do Rio São Francisco, composto por pessoas que lidam
diariamente com o rio. Acredito que precisamos aprofundar-nos nesse
tema.

Outro aspecto me preocupou muito na parte da manhã. O Dr. João
Mendes disse que a vazão de utilização do Rio São Francisco seria de
26 mil litros de água por segundo. E houve uma dúvida no Plenário,
porque essa vazão poderia atingir até 127 mil litros, ou seja, quase
seis vezes mais. Ele procurou esclarecer a todos dizendo que isso
poderia ocorrer, mas da seguinte maneira: seriam utilizados 26 mil
litros de água por segundo, mas, eventualmente, poderiam ser
utilizados até 127 mil litros. Perguntei-lhe se toda aquela estrutura
implantada - 700km de canal de 25m de largura por 5m de
cumprimento, 9 túneis e 10 elevatórias - seria utilizada eventualmente.
Ele disse que sim. É essa a minha preocupação. É como se
construíssemos um prédio de 123 andares, fôssemos usar apenas 26
e, eventualmente, o restante. Deputado Paulo Guedes, houve
consenso sobre a necessidade de aprofundar as discussões sobre
esse assunto. E é isso o que queremos. V. Exa. foi muito feliz ao
propor audiência com o Presidente Lula para que nós, da Caravana
da Cipe São Francisco, tenhamos a oportunidade de falar sobre
nossas apreensões. Esse será um passo importante. A revitalização
nos une. A partir de agora temos de lutar com todas as nossas forças,
sem deixar de lado a transposição, que também é muito importante.
Muito obrigado. Parabéns a todos vocês que estiveram aqui durante
esses dois dias de debate.

A Sra. Gislene Margarida Pereira - Deputado, gostaria de saber
quem representará esta Casa na reunião com o pessoal do São
Francisco. Eles não podem sair daqui sem resposta. É o pessoal da
ilha que bebe a água. Isso é questão de honra para esta Casa, que é
nossa, não estamos invadindo-a. Eles não podem sair daqui sem
resposta. Nós moramos em Belo Horizonte e temos a melhor água da
Copasa. Aqui não existem cianobactérias, mas lá existe. Temos de
fazer alguma coisa.

O Deputado Fábio Avelar - Gostaria de fazer referência a um
membro da Comissão que me esqueci de mencionar, que é o nosso
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Deputado Antônio Carlos Arantes, do meu partido, do PSC, que
também faz parte da comissão e que esteve presente conosco
durante esses dois dias.

O Sr. Presidente - Muito obrigado, Deputado Fábio Avelar. Com a
palavra, o Deputado Gil Pereira.

O Deputado Gil Pereira - O Deputado Antônio Passos pediu que
constasse nos anais da reunião uma carta aberta ao Presidente Lula
sobre a transposição do Rio São Francisco, que o Eng. João Alves
Filho fez. Em nome de sua delicadeza e deferência, vamos fazer
constar no “site” também.

O Sr. Presidente - Fechando este ciclo de debates, após ouvir os
ribeirinhos e as diversas manifestações das autoridades e de todos
aqueles que se manifestaram hoje, gostaria de dizer que este debate
esteve mais voltado para o problema da transposição, enquanto
deveria voltar-se mais para a revitalização. Antes de encerrar, gostaria
de agradecer ao Secretário José Carlos, à Diretora do Igam, aos
representantes da Copasa e da Codevasf, ao Promotor de Defesa do
Rio São Francisco, aos Deputados e a todas as autoridades
presentes, como o Deputado Antônio Passos, do Sergipe, e o
representante do governo da Bahia.

Deputado Gil Pereira, não poderíamos fechar este evento sem
termos uma resposta mais concreta para todos que dele participaram.
Peço um pouco de calma para fecharmos este evento com algo
concluído. Saio daqui com o compromisso de levar esse assunto ao
governo federal, que é do nosso partido. Gostaria de encerrar pedindo
ao Secretário de Meio Ambiente que assuma o compromisso com esta
Casa de fazer uma audiência com o Governador, com o Presidente da
Copasa, com o Ministério da Integração Nacional e com o Presidente
da República, para que possamos propor ações concretas para que o
problema do esgoto da região metropolitana e das cidades ribeirinhas
seja resolvido de fato, a fim de não ficarmos só no discurso. Fiquei um
pouco triste com o debate de ontem, à noite, e de hoje, de manhã,
porque os debatedores se ativeram mais à questão da transposição
que à da revitalização. Os ribeirinhos que aqui falaram pediram
urgência e respostas para o que está acontecendo. Só quem vive na
região de Manga, São Francisco e Januária conhece o problema do
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povo ribeirinho. É exatamente por isso que não podemos fechar este
debate sem uma proposta concreta. Vou abrir um espaço para que a
Jussara, de Manga, faça a sua proposta, em um minuto, e depois
faremos o fechamento. Com a palavra, a Sra. Jussara.

A Sra. Jussara Ribeiro - Deputado Paulo Guedes, sabemos,
sentimos e estamos convivendo com o cheiro de gás que a água
libera, com o cheiro de enxofre, que está causando mal-estar e
deixando as pessoas de Manga, Itacarambi e Januária doentes.
Queremos propor que a Mesa, pelo menos, sinta o cheiro da água que
o povo ribeirinho está bebendo. Gostaria de fazer essa proposta. Não
nos deixaram entrar com o vidro de água, mas ela está lá fora, porque
o povo não pode se manifestar na Casa do povo. Mas, na hora em
que saírem, pelo menos sintam o cheiro da água que está dentro do
vidro, e sintam o nosso drama.

O Sr. Presidente - A Presidência manifesta a todos os
agradecimentos pela honrosa presença, às caravanas e ao povo
ribeirinho.

ATA DA 77ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 28/11/2007

Presidência do Deputado José Henrique
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata - 2ª Parte

(Ordem do Dia): 2ª Fase: Palavras do Sr. Presidente - Discussão e
Votação de Proposições: Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº
73/2007; aprovação na forma do Substitutivo nº 2; prejudicialidade do
Substitutivo nº 1 e da Emenda nº 1 - Discussão, em 1º turno, do
Projeto de Lei nº 408/2007; aprovação na forma do Substitutivo nº 1 -
Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 885/2007; discursos dos
Deputados Durval Ângelo e Antônio Júlio; encerramento da discussão;
votação do projeto, salvo emenda; aprovação; votação da Emenda nº
1; aprovação - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº
1.416/2007; requerimento da Deputada Gláucia Brandão; aprovação
do requerimento - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº
1.522/2007; aprovação na forma do Substitutivo nº 1 - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados e as Deputadas:
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Alberto Pinto Coelho - Doutor Viana - José Henrique - Roberto
Carvalho - Dinis Pinheiro - Adalclever Lopes - Ademir Lucas -
Agostinho Patrús Filho - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio
Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago -
Bráulio Braz - Carlin Moura - Carlos Mosconi - Célio Moreira - Dalmo
Ribeiro Silva - Délio Malheiros - Delvito Alves - Dimas Fabiano -
Djalma Diniz - Domingos Sávio - Durval Ângelo - Elisa Costa - Elmiro
Nascimento - Eros Biondini - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Getúlio
Neiva - Gláucia Brandão - Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio - Inácio
Franco - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite -
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 - Sargento
Rodrigues - 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 9h15min, a lista de

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

1ª Parte
Ata

- A Deputada Gláucia Brandão, 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 votação da matéria constante na pauta, uma vez que não
há matéria a ser apreciada na 1ª Fase.

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

reunião os Projetos de Lei nºs 64, 291, 457, 772, 788, 1.082, 1.154,
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1.236, 1.237, 1.414, 1.446, 1.480, 1.481, 1.571, 1.598 e 1.645/2007,
apreciados na reunião extraordinária realizada ontem, à noite.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº

73/2007, do Deputado Gilberto Abramo, que dispõe sobre a
obrigatoriedade de notificação, por hospitais e outras unidades de
saúde, ao órgão de vigilância sanitária, de casos de intoxicação
alimentar e patologias digestivas assemelhadas e dá outras
providências. A Comissão de Justiça concluiu pela constitucionalidade
do projeto na forma do Substitutivo nº 1, que apresentou. A Comissão
de Saúde opinou pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo
nº 2, que apresentou, e pela rejeição do Substitutivo nº 1, apresentado
pela Comissão de Justiça. A Comissão de Fiscalização Financeira
opinou pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 2, da
Comissão de Saúde. Emendado em Plenário, voltou o projeto à
Comissão de Saúde, que opina pela rejeição da Emenda nº 1. Em
votação, o Substitutivo nº 2, salvo emenda. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Com a aprovação do Substitutivo nº 2, ficam
prejudicados o Substitutivo nº 1 e a Emenda nº 1. Está, portanto,
aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei nº 73/2007 na forma do
Substitutivo nº 2. À Comissão de Saúde.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 408/2007, do
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a permutar o
imóvel que especifica no Município de Arinos. A Comissão de Justiça
conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo nº
1, que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela
aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de
Justiça. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-
se a discussão. Em votação, o Substitutivo nº 1. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de
Lei nº 408/2007 na forma do Substitutivo nº1. À Comissão de
Fiscalização Financeira.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 885/2007, do Deputado
Zezé Perrella, que destina assentos a idosos e deficientes físicos nos
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terminais rodoviários localizados no Estado. A Comissão de Justiça
conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de Trabalho
opina pela aprovação do projeto com a Emenda nº 1, que apresenta.
Em discussão, o projeto. Com a palavra, para discutir, o Deputado
Durval Ângelo.

O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.
Deputadas, público e telespectadores, a discussão desse projeto é
importante para trazermos aqui uma matéria correlata e discuti-la. Os
colegas Deputados mais antigos de casa lembram-se de que, há 11
anos, apresentei uma proposta de emenda à Constituição pioneira no
Brasil, que extinguia o Tribunal de Justiça Militar e unificava o Tribunal
de Alçada com o Tribunal de Justiça. Naquele momento, no Brasil
havia cinco Tribunais de Alçada e três Tribunais de Justiça Militar, nos
Estados do Rio Grande do Sul, de São Paulo e de Minas Gerais. Nos
outros Estados, como eram julgados os casos de 2ª instância de
militares ou de Bombeiros Militares? Nos Tribunais de Justiça, nas
suas câmaras especializadas ou, se a matéria fosse de área criminal,
nas suas câmaras criminais. Depois de uma longa caminhada, Sr.
Presidente, conseguimos extinguir os Tribunais de Alçada no Brasil e
unificar a segunda instância da Justiça comum. Naquele momento, a
nossa proposta de extinção do Tribunal de Justiça Militar foi preterida.

Ontem apresentei uma proposta de emenda à Constituição com 52
assinaturas para a extinção do Tribunal de Justiça Militar.

Não recolhi mais assinaturas, porque fiz o trabalho com rapidez.
Tenho certeza de que alguns colegas que não foram procurados
também assinariam a proposta. Aproveito a discussão do projeto do
Deputado Zezé Perrella para dizer por que apresentei a proposta de
emenda à Constituição. Nos bastidores militares de Belo Horizonte,
correu a notícia de que eu teria apresentado a emenda pelo fato de o
Tribunal de Justiça Militar ter acatado, por unanimidade, uma
denúncia contra o Deputado Sargento Rodrigues.

Não quero entrar no mérito dessa questão, mas quem conhece a
Assembléia Legislativa, Deputado João Leite, sabe que isso não
aconteceria em hipótese nenhuma, até mesmo pelos embates
internos nesta Casa. Quero dizer por que apresentei a proposta. Srs.
Deputados: o diário oficial, no caderno do Tribunal de Justiça Militar
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do Estado de Minas Gerais, de 6/11/2007, terça-feira, traz um
verdadeiro absurdo. Deputado João Leite, V. Exa. estava na
Comissão de Direitos Humanos, quando, próximo do dia 17/3/2001,
recebemos uma delegação do Morro das Pedras que veio denunciar o
assassinato de um adolescente. Recebemos a mãe do adolescente.
Diz assim o diário oficial: “Consta, na documentação em anexo, que,
no dia 17/5/2001, por volta das 23 horas, na esquina da Rua Pedreira
com Rua Estrada Nova, Morro das Pedras, Bairro Nova Granada,
nesta Capital, o representado, utilizando arma de fogo, efetuou
disparo contra a vítima Marcelo de Araújo Braga, sem, contudo,
alcançar o alvo, iniciando, pois, a execução de um homicídio que não
se consumou por circunstância alheia à sua vontade”. “Por volta de 1
hora, já em 18/3/2001, o representado estava patrulhando pelas
proximidades do local em que ocorrera um abalroamento, quando
avistou a vítima sentada sobre a motocicleta parada. A vítima, mais
uma vez, desobedeceu a ordem de parada e empreendeu fuga,
quando, então, o representado efetuou novos disparos de arma de
fogo contra a vítima, acertando um tiro no pneu da motocicleta e outro
na região infra-escapular direita de Marcelo, o que foi causa eficiente
de sua morte”. Pois bem, senhores, esse chamado “representado” é,
nada mais nada menos que o policial Ten. Moisés Tavares. Foi
extermínio. Foi assassinato.

Acreditamos na justiça de Minas Gerais. O Tribunal do Júri de Belo
Horizonte entendeu a atenuante desse senhor estar em serviço, mas,
mesmo assim, condenou-o a nove anos e dois meses de prisão em
regime inicialmente fechado. Estava cumprindo pena e não conseguiu
derrubar o júri na segunda instância. E o que aconteceu, senhores
parlamentares?

Conforme está no jornal oficial, o Tribunal de Justiça Militar absolveu
esse policial e o reintegrou à Polícia Militar, independentemente da
decisão do júri. Sabemos que teremos uma longa controvérsia pela
frente. Na Constituição anterior, o policial militar, com condenação
superior a dois anos, tinha perda imediata do cargo. A partir daí,
houve um entendimento de que a perda da patente do oficial seria
julgada pelo Tribunal de Justiça Militar. Com a Emenda nº 45, a
mesma condição foi dada aos praças. Srs. Deputados, os argumentos
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são vergonhosos e preconceituosos. É importante verem como a
questão foi tratada. Olhem bem o que o Coronel relator diz: “Cumpre
dizer que o oficial condenado estava de serviço, combatendo
marginalidade na Favela Morro das Pedras, conhecidíssima no meio
policial como uma das mais violentas da Capital”. Senhores, ser pobre
e morar em favela já causa preconceito. Outro voto diz o seguinte: “O
Morro das Pedras é sabidamente o local mais perigoso de Belo
Horizonte, onde reina tráfico de drogas e constantes brigas de
quadrilheiros. Ali não há o Estado de direito. Ali existe um Estado
paralelo ao Estado de direito. É claro que quem freqüenta o Morro das
Pedras, principalmente à noite, ou tem ligações com bandidos, ou é
comprador de drogas, ou é manda-chuva da localidade. Quem está ali
de madrugada contribui muito para ser assaltado ou morto por quem
quer que seja”. Justifica-se a morte, chamam de quadrilheiros os
moradores do Morro das Pedras. Isso é no que dá um Juiz militar, que
não tem conhecimento jurídico nenhum, talvez nem intelectual, falar
umas burrices dessas. Isso é que dá ter um Tribunal de Justiça Militar.
Ele é incompetente, incompetente. Srs. Deputados, será que ninguém
tem um amigo que mora na favela? Será que nenhum de vocês busca
votos em aglomerados pobres? Será que nenhum de vocês tem um
secretário ou empregado que trabalhou ou mora na favela?

Há uma pesquisa recente sobre consumo de drogas a partir de
dados do IBGE. É uma pesquisa de amostragem por domicílio, que
comprova que 62% dos que consomem drogas no Brasil são da
classe A, que representa 5,8% da população brasileira. Se os
somarem aos da classe B, esse número chega a 70%. Se 70% são da
elite, é preconceituosa a afirmação desse Coronel. Nego-me a citar
seu nome, porque não acho digno citá-lo da tribuna da Assembléia.
Mas as pérolas da imbecilidade estão presentes. Se Stanislaw Ponte
Preta fosse vivo, diria que é um novo festival de besteiras que assola
o País esta sentença deste Tribunal.

Olhem o que diz outro voto de um Coronel: “Após avaliar todos os
antecedentes do representado, acredito que a Polícia Militar não
merece perder esse profissional, o que acarretaria também um
prejuízo à sociedade”. Um assassino? É isso que a Polícia Militar quer
nos seus quadros, o que foi reconhecido pelo Tribunal do Júri e
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confirmado pelo Tribunal de Justiça? Diz mais: “Minas Gerais tem um
novo ordenamento jurídico”. Quanto aos erros, está dito entre aspas:
“sic”. É assim que está na nota taquigráfica, é outro problema interno
de lá. “Tem um novo ordenamento jurídico estabelecido para a plena
recuperação da pessoa condenada, que é a Apac, instituída e
espalhada por nosso Estado, nas quais foram estabelecidos três
critérios como princípio básico na recuperação do condenado. Pela
ordem, trabalho, educação e religião. Acompanhando o novo
mandamento da execução penal já consolidado no Tribunal de Justiça
do Estado de Minas Gerais, fato esse que se soma aos demais para
considerar que o representado, 1º-Ten. Moisés Gomes Tavares,
condenado a nove anos e dois meses de reclusão, já conta...” Olhem
bem, usa a Apac. E aí, senhores, não vou chamá-los de Juízes,
porque até biblicamente - já que tem lá gente que usa muito a religião
- o termo Juízes tem um sentido diferente, e no Estado Democrático
de Direito mais ainda. Mas, senhores, há Coronéis e militares de
plantão no Tribunal de Justiça Militar a serviço de causas contra a
sociedade. A mãe desse jovem esteve na Comissão de Direitos
Humanos. O grande ordenamento da Apac é a experiência do perdão.
A mãe declarou que perdoava os assassinos do seu filho. Queria vê-lo
preso, mas não com a farda da Polícia Militar.

Vou mandar essa sentença para todas as Apacs do Estado. É uma
ofensa às Apacs. Usar o projeto Novos Rumos na Execução Penal, do
Tribunal de Justiça, como argumento para absolver um assassino
também é uma ofensa ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais.
Senhoras e senhores, é uma vergonha. É por isso que entrei com a
PEC nº 37/2007. Minas Gerais não precisa de Tribunal que não
trabalha, que tem muita gente que não conhece o Direito. Um tribunal
que é caro e oneroso age contra a sociedade. Nesse mesmo jornal há
uma condenação por peculato. O policial condenado por peculato na
justiça comum e confirmado no Tribunal de Justiça, comprovado o
delito, é reintegrado à instituição de Tiradentes.

Uma voz se levanta aqui, porque a votação foi por seis a um. Essa
voz é de um Juiz, cujo voto estou querendo localizar aqui, pois não
marquei no texto. É o Juiz Fernando Galvão da Rocha. Só um voto
contrário. Ainda bem que o Dr. Epaminondas, do Ministério Público,



1340

recorreu contra essa sentença. O Juiz Fernando Galvão da Rocha diz:
“Constitui manifesto equívoco de interpretação sistêmica entender que
crime doloso contra a vida, praticado por policial militar contra civil no
exercício de suas funções, perde sua natureza de crime militar e
passa a constituir crime comum. A infeliz inovação legislativa,
promovida pela Lei nº 9.299/96 no Código Penal Militar, não pode
levar os operadores do Direito a erro. Em algumas oportunidades já
sustentei isso.” E aí o Juiz emite um belo voto, que deveria
envergonhar os militares que proferiram votos contrários. Ele diz:
“Ainda que a conduta do representado possa ser considerada
cumprimento do dever de perseguir pessoa que não atendeu à ordem
de parada, não posso admitir adequado o abate de nenhum ser
humano em tais circunstâncias.

Os danos produzidos pela vítima na viatura policial, que foi
abalroada, têm valor reduzido quando comparados com a vida
humana. No caso concreto, não houve resistência da vítima, mas a
simples fuga. Não havia nenhum perigo para a vida do representado.
A polícia cidadã do Estado de Minas Gerais não pode trabalhar com
base no preconceito de que os moradores do Morro das Pedras sejam
bandidos e que aquele que foge da responsabilidade de pagar os
danos materiais causado na viatura policial deve posteriormente pagar
o erro com a própria vida. Como Juiz deste egrégio Tribunal, não
posso sustentar que o fato que tirou a vida de Marcelo de Araújo
Braga seja fatalidade. Houve decisão livre e voluntária de efetuar
disparos de arma de fogo contra ser humano acuado e em fuga. Tal
conduta não estabelece qualquer parâmetro de comparação com as
condutas negligentes ou atribuíveis num caso fortuito ou por força
maior”. Aí, o Desembargador Fernando Galvão pede a manutenção da
sentença do Tribunal do Júri de Belo Horizonte, ou seja, de
condenação do assassino Ten. PM Moisés Tavares, que assassinou,
covardemente, o jovem Marcelo de Araújo Braga, e sua expulsão da
corporação.

Minhas senhoras, meus senhores, Deputado Antônio Júlio, trarei
aqui casos mais graves de absolvição que o “Tribunal faz-de-conta”, o
“tribunal de injustiça militar”, cometeu na “ausência do exercício” do
seu múnus público. O tribunal de “injustiça militar” de Minas Gerais
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precisa acabar, pois é corporativo. Quando se é oficial, têm-se todas
as indulgências plenárias, como se lá fosse diferente de Roma, que
faz um Ano Santo a cada 25 anos. Lá, todo dia, toda hora e todo
minuto é ano santo, indulgência plenária. Se for oficial, basta chegar lá
que é absolvido. Ontem, conversei com alguns Deputados sobre o
caso daquele Capitão - parece que o seu nome é Marcelo Ribeiro -
que uma CPI desta Casa prendeu com 1k de cocaína no Carrefour,
mas foi absolvido e hoje é Major. Ele foi pego com 1k de cocaína e
provou que a droga não era sua, que estava no carro por acaso. Foi
absolvido e promovido a Major. Hoje, a lógica do Tribunal de Justiça
Militar é uma só: o crime compensa. Pergunto, então: é essa a idéia
dos Comandantes Militares de Minas Gerais, das entidades de classe
policial de Minas Gerais? É essa a proposta do Comandante e do
Chefe do Estado-Maior da Polícia Militar de Minas Gerais? Se não for,
cuidado, senhores. Temos de prestar atenção no horário em que os
nossos filhos e os filhos dos servidores desta Casa saem de casa,
porque, se encontrarem com algum policial e receberem um tiro na
nuca, depois esse policial poderá ser absolvido porque o “tribunal de
injustiça militar” está aí. Então, não faz sentido - senti-me ofendido
quando falaram isso - vincular a nossa proposta com a do Deputado
Sargento Rodrigues. Agora, temos lá no Tribunal o ex-Comandante do
Corpo de Bombeiros e o ex-Comandante da Polícia Militar. Será que,
se estivessem no comando de suas forças, seria essa a polícia que
gostariam de ter? Estou levantando as exclusões que ocorreram na
polícia no período destes comandantes. Vocês verão que eles eram
muito severos, e não estão sendo agora. Uma contradição, como
sepulcros caiados. Hoje, dentro do Tribunal, agem de forma diferente.
É um absurdo essa questão.

Sr. Presidente, quero anunciar que há uma emenda do Senador
Tasso Jereissati, a Emenda Constitucional nº 21, que tramita desde
2005. Há um acordo para que seja votada agora. Essa emenda trata
da unificação das polícias. E o Senador não propôs apenas extinguir
os três Tribunais de Justiça do Brasil, ele está propondo a extinção de
toda Justiça Militar no país. Ele considera que a Justiça Militar é
corporativa, é desigual; que trata desigualmente os seus membros e
tem um alto custo. A nossa emenda copiou vários artigos da emenda
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do Senador Tasso Jereissat naquilo que é nossa competência como
poder constituinte derivado, de apresentarmos essa extinção só na
esfera do Tribunal de Justiça Militar. E quero anunciar também,
senhores Deputados, que na Semana dos Direitos Humanos,
promoção conjunta da Comissão de Direitos Humanos com a Sub-
Secretaria dos Direitos Humanos, cuja abertura será no dia 10, que é
o Dia Internacional dos Direitos Humanos, às 9 horas, entre as
atividades culturais na área dos direitos humanos, haverá atividades
na Câmara Municipal, promovidas pela Secretaria Municipal de
Direitos Humanos. E, na terça-feira teremos, neste Plenário, o grande
teólogo e escritor Leonardo Boff falando sobre direitos humanos. A
semana irá terminar na sexta-feira. Nessa semana iremos lançar em
Minas Gerais um movimento “Basta TJM”. Vamos envolver a Ordem
dos Advogados e os movimentos de advogados. Todos os
parlamentares estão convidados a participar. Será o marco do
lançamento de um movimento popular em Minas Gerais para a
extinção do Tribunal de Justiça Militar. Também estamos fazendo
entendimento com o governo, mostrando que hoje a Secretaria de
Defesa Social quer agir com rigor por intermédio do Colegiado das
Corregedorias, por intermédio da ação das Corregedorias da Polícia
Militar. E não está adiantando agir com rigor porque o “tribunal do faz
de contas”, que é o “tribunal da injustiça militar”, está absolvendo, está
trazendo para a Corporação novamente membros nocivos. Vamos
mostrar ao governo que esse tribunal é caro. Com toda certeza,
quando votarmos em Plenário essa emenda do “tribunal da injustiça
militar”, ela não será uma emenda do Deputado Durval Ângelo, não
será uma emenda da Oposição, será uma emenda de todos os
Deputados que, como o Deputado Getúlio Neiva, conheceram de
perto o arbítrio de uma ditadura militar; que, como o Deputado Getúlio
Neiva, responde a inquérito policial militar num Estado de exceção.
Hoje, Deputado, estamos num Estado Democrático de Direito e, como
Estado Democrático de Direito, temos que acabar com esse lixo que
ainda sobra da Ditadura Militar.

Hoje, o “tribunal de injustiça militar” é parte desse lixo, desse entulho
autoritário da ditadura. Quero deixar claro que quando essa matéria
vier a Plenário será uma matéria da democracia, será uma matéria do
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Estado Democrático de Direito para acabarmos com um tribunal que
reintegra na Polícia Militar um assassino, que deu um tiro na nuca de
um adolescente, que poderia ser o filho de qualquer um de nós.
Recentemente, um jovem, o David, foi morto, em Contagem, com um
tiro na nuca. O que será que vai acontecer? O Tribunal do Júri de
Contagem vai condenar os policiais que atiraram, mas aí vem para o
“tribunal da injustiça militar”, que irá reintegrar, com toda certeza, um
assassino. Agora temos que fazer um movimento pelo fim do “tribunal
da injustiça militar” - “Basta TJM” - em nome da democracia.

Passarei um manifesto no Plenário e espero ter o voto dos 77
Deputados para apoiarmos no Senado a Emenda nº 21, do Senador
Tasso Jereissati, de uma proposta muito mais radical, propondo o fim
da Justiça Militar. É interessante, Deputado Adalclever Lopes,que o
Senador Tasso Jereissati, ao defender a Emenda nº 21, faz um
paralelo do policial civil com o policial militar. Ele diz que o policial civil
realiza as mesmas operações que o policial militar, atua no mesmo
combate ao crime. Só que na hora de ser julgado, ele tem a lei, a
Constituição para puni-lo. O policial militar conta com a impunidade e
a conivência dos Tribunais de Justiça Militar e com regulamentos
protecionistas do lado da Ditadura Militar. Acho que não podemos
permitir que isso continue. Se esta é a Casa da Democracia, vamos
acabar com esse cabide de emprego. É evidente que há um item em
nossa emenda dizendo que o Juiz Togado que estiver no Tribunal de
Justiça Militar será incorporado ao Tribunal de Justiça. O Promotor
que estiver no Tribunal de Justiça Militar será incorporado ao
Ministério Público de origem, sem problema nenhum. Isso está
garantido. Mas aos coronéis, rua. Vão trabalhar, é isso que eles têm
de fazer. Vão estudar direito, conhecer lei, conhecer direitos humanos
e não votar um absurdo como este: inocentando assassinos,
criminosos, bandidos que estão nas ruas escondidos atrás de uma
farda. Vão usar discriminação, dureza e rigor contra os Praças, mas
conivência, cumplicidade e leniência com os oficiais. Essa será nossa
bandeira, pelo fim do TJM em Minas Gerais.

Vamos dar um basta ao TJ Militar. Obrigado.
O Presidente - Com a palavra, para discutir, o Deputado Antônio

Júlio.
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O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, Deputados, Deputadas, o
que nos traz neste momento à tribuna é a discussão do Projeto de Lei
do Deputado Zezé Perrella, que destina assentos a idosos e
deficientes físicos nos terminais rodoviários localizados no Estado de
Minas Gerais. Mas aproveito este momento, depois do
pronunciamento do Deputado Durval Ângelo, para fazer alguns
questionamentos. Não sei se por competência ou incompetência de
alguns membros da Polícia Militar do nosso Estado, às vezes
esquecem-se das coisas importantes, ficando presos às coisas de
menos importância.

Houve uma operação no mês de agosto. Uma viatura da Polícia
Militar saiu de Belo Horizonte com destino ao povoado de Córrego do
Barro, pertencente ao Município de Pará de Minas, na divisa com São
José da Varginha. Foi uma operação sem lógica de inteligência.
Foram a um botequim da zona rural, porque lá estavam expostas três
armas na parede, há mais de 20 anos, sem gatilho, sem nada. Uma
operação que foi a Pará de Minas, minha cidade, sem ordem judicial,
sem comunicar às Polícias Militar e Civil de Pará de Minas. Fizeram
buscas na casa do coitado, proprietário do boteco, sem autorização do
Juiz de Pará de Minas nem de Belo Horizonte. Receberam uma
denúncia pelo 0800 de que nesse local havia um arsenal. Acho que
houve um desrespeito à Polícia de Pará de Minas. A Polícia Militar de
Belo Horizonte desrespeitou a Polícia de Pará de Minas, porque a
polícia, com certeza, conhece todos de lá. É um povoado de 200
habitantes. Foram lá, prenderam o rapaz, buscaram-no no sítio onde
ele estava tirando leite, algemaram-no, deram um tiro no pé dele,
invadiram sua casa. E para justificar a ocorrência, Deputado Durval,
quando os policiais registraram que lá não era Região Metropolitana
de Belo Horizonte, pegaram esse preso e o trouxeram para Florestal.
Ficaram o dia inteiro por conta dessa operação. Ou é muita
incompetência, ou é falta de responsabilidade, ou é falta de comando.

Às vezes, vemos isso acontecer e não estamos mais dispostos a
levantar essas questões, a falar, mas precisamos falar. Precisamos
dar segurança ao nosso povo, às nossas comunidades. A Polícia
Militar não pode perder tempo para fazer uma ocorrência dessa,
totalmente equivocada, para não dar em nada. Será que eles não têm
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um serviço de inteligência? Será que o serviço de inteligência da
Polícia Militar de Pará de Minas não funciona? Será que o serviço de
inteligência da própria Polícia Civil não funciona? Será que, em Pará
de Minas, não há um Juiz que poderia expedir um mandado de
busca? Poderia ter acontecido coisa pior, eles poderiam ter matado o
coitado do sitiante que não sabia nem o que estava acontecendo.
Forçaram a mulher dele. Reviraram a casa dele. Eu conheço muito
bem. Alguém disse - o que não acredito - que isso foi feito porque eles
poderiam pedir interferência. Aí é o mais grave, Deputado Durval
Ângelo, aí é o mais grave. Eles poderiam pedir apoio da Polícia Militar
de Pará de Minas, que não iria a essa comunidade, porque eu sou
freqüentador dela. Isso é o mais grave: polícia desconfiando de
polícia. Não estou preocupado se desconfiam de mim. Tenho 20 anos
de vida pública. Jamais fiz qualquer interferência na ação da Polícia
Civil ou da Polícia Militar. Podem fazer levantamento da forma que
quiserem, do jeito que quiserem. Então, isso é o mais grave. Se houve
essa desconfiança entre o Comando da Polícia Militar de Belo
Horizonte e o Comando da Polícia Militar e da Polícia Civil de Pará de
Minas, é muito mais grave. E muito mais grave foi não terem pedido
autorização do Juiz de Pará de Minas para fazer essa autuação lá. E
sabem no que deu? O Ministério Público, sabendo de toda a
operação, quando recebeu o inquérito do Delegado, não teve como
manter o sitiante preso. Eles não tinham instrumentos legais para toda
a operação. Além de mandar arquivar todo o inquérito, o Ministério
Público ainda teve de habilitar uma fiança e fez a Justiça devolvê-la.
Mas o mal já estava feito; o desastre já estava feito. E poderia ter sido
muito mais grave, muito mais grave. Fiz um controle, falei com o Cel.
Brito, a quem prestei todas as informações, entreguei os inquéritos, as
ocorrências, e pedi a ele que desse uma explicação. Mas não haverá
explicação, porque não há explicação. Não tem explicação. Quem
determinou essa autuação, esse trabalho, está totalmente equivocado,
porque, se havia um arsenal, conforme denunciado por telefone, para
o 0800, não poderiam ter ido lá quatro oficiais, deveria ter sido um
aparato. Concedo um aparte ao Deputado Durval Ângelo.

O Deputado Durval Ângelo (em aparte) - Deputado Antônio Júlio,
antes de mais nada, solidarizo-me com você, porque essa questão é
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um absurdo. Como V. Exa. sabe, também é um desrespeito ao
Judiciário local e à própria Polícia Militar local. Que estímulo ela terá,
se passam por cima de sua autoridade? Mas a raiz dessas coisas
todo o mundo sabe: hoje existe em Minas Gerais o “Tribunal de
Injustiça Militar”. Poderiam até ter matado, que depois o “Tribunal de
Injustiça Militar” reintegrava e absolvia. Ou, no caso do Capitão
traficante de drogas, até o promovia para Major. O Tribunal de Justiça
Militar dá certeza de impunidade hoje no Estado de Minas Gerais.
Alguns Juízes nem conhecem o Direito. Acho que nunca abriram um
Código de Processo para estudar. E, se estudaram, não entenderam,
porque estava além da compreensão deles. É essa a certeza da
impunidade. Hoje estão acontecendo esses absurdos. Então, é esta
certeza de impunidade que promove estes absurdos. Nós vivemos um
estado policial, com toda a certeza. V. Exa. anteriormente abordou
algumas ações de cunho fiscal, e em alguns tipos de investigação,
questões mínimas, até de autorização judicial para uma escuta
telefônica, acabam não sendo respeitadas. Portanto, vivemos um
estado policial, e seu ciclo todo tem, no “Tribunal da Injustiça Militar”, o
seu anteparo, a sua justificativa. Por isso, temos de atacar estes
problemas pela raiz, rapidamente extinguindo o “Tribunal de Injustiça
Militar” em Minas Gerais. Obrigado.

O Deputado Antônio Júlio - Obrigado, Deputado Durval Ângelo. O
que disse, Deputado Sargento Rodrigues, foi em respeito à Polícia
Militar da minha cidade. A Polícia Militar de Pará de Minas está entre
as melhores das melhores do Estado de Minas Gerais. Antes de fazer
este pronunciamento, Deputado Sargento Rodrigues, tive o cuidado
de ligar para o Comandante da cidade, e ele só tomou conhecimento
da operação após a chegada do preso à Delegacia. Fui à Delegacia
para saber se algum órgão emitiu comunicação a respeito daquela
operação. E ninguém sabia dessa operação.

Presidente José Henrique, às vezes questiono o fato de a polícia se
preocupar com os pequenos delitos, com as pequenas coisas, porque
podem ser a origem dos grandes problemas. Mas questiono o
desrespeito da Polícia Metropolitana de Belo Horizonte com a Polícia
de Pará de Minas. Ela tinha de ser comunicada porque, se isso fosse
feito, com certeza não haveria essa perda de tempo, de se deslocar
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uma viatura de Belo Horizonte para outro Município, que não pertence
à Região Metropolitana da nossa Capital, a fim de fazer uma operação
totalmente desastrada, que poderia ter culminado com um
assassinato. Disseram que houve a denúncia, e ela tem de ser
apurada. E a inteligência da Polícia Civil e da Polícia Militar, que tão
bem têm trabalhado em nosso Estado? Quando liguei para o nosso
Comandante do policiamento de Pará de Minas, ele também ficou
indignado porque sabia que lá, naquele local, não haveria nenhum
arsenal, nenhum problema porque na localidade, à beira do Rio
Paraobeba, há várias pessoas de bem: Juízes, Promotores,
Delegados, policiais, e é, também, onde tenho minha propriedade.
Todos sabem que lá não há problema, porque, se houvesse, seríamos
os primeiros a denunciá-los.

Está havendo, na localidade, um problema - e estamos cobrando a
atuação das Polícias Militar e Civil de Pará de Minas -, como o que
ocorre em todos os lugares: a droga está chegando. E nessas
denúncias até apontamos aqueles que estão levando as drogas. Não
quero nem dizer que estão traficando, mas levam a droga para que as
pessoas do distrito as experimentem e depois se tornem usuários,
após o que virá o tráfico para realizar os seus negócios. Esse é o meu
questionamento.

Ainda na linha de segurança pública, vejo a questão de mulheres
presas, juntamente com homens. Fui a duas Delegacias, há pouco
tempo, uma, na cidade de Rio Preto; e outra, em Bom Sucesso, onde
havia três celas de um lado, e três, de outro. E os presos
encontravam-se uns em frente aos outros. Havia uma mulher presa no
mesmo pavilhão em que se encontravam os homens. E, à noite, não
há quem tome conta desse sistema, fica apenas um soldado. Não há
guarda, não há Agente Penitenciário. Isso ocorreu na cidade de Bom
Sucesso, e não se trata de informação, pois eu próprio fui lá e
constatei o fato. Fui, há três meses, à cidade de Rio Preto, encontrei a
mesma situação. Funciona, na mesma cadeia - se é que se pode
chamar de cadeia -, a Apac, com os presos indo e voltando, presos
condenados, presos provisórios, e havia também uma mulher presa
junto com esse pessoal. Portanto, isso não é privilégio de
Pernambuco, do Pará, etc. Em Minas Gerais estamos vivendo um
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problema sério de carceragem.
Deputado Carlin Moura, estamos preocupados com a situação da

carceragem nas grandes cidades, como Contagem, Belo Horizonte,
Pará de Minas, Itaúna e Formiga, e nas pequenas cidades, onde há
comarca. Infelizmente, há algum tempo, instalava-se comarca nas
pequenas cidades. Às vezes, as pessoas falam por telefone,
denunciam. Eu, não, fui lá, conversei com os presos e com a moça,
presa por estar envolvida em investigação de tráfico de drogas. Não
entrarei em detalhes sobre a causa da sua prisão, pois não é essa a
questão.

Falei ao Deputado Sargento Rodrigues sobre essa preocupante
forma de carceragem. Na cadeia pública de Rio Preto, não há
segurança alguma. O policial militar que cuida dela fica do lado de
fora, morando em um “trailer”, cedido por alguém ou da própria Polícia
Militar, sem nenhuma condição. A cidade é muito fria e, no verão,
muito quente. Na época, lá estavam presos 12 homens e uma mulher,
se não me engano. A moça não estava na mesma cela dos homens,
mas exposta a eles, a uma distância de menos de 2m.

O Deputado Sargento Rodrigues (em aparte) - V. Exa. aborda vários
assuntos relativos à segurança pública. Quero cumprimentá-lo. V.
Exa. sabe que tenho grande respeito por V. Exa., ex-Presidente desta
Casa, Deputado que está em seu quinto mandato, muito experiente,
sensível e atento. Tenho percebido a atuação de V. Exa. e
acompanhado o seu interesse por grandes assuntos. V. Exa. é um
Deputado combativo, que acompanha a questão tributária, a
fiscalização excessiva e tem feito denúncias, apontado falhas. Muitas
vezes, querem que sejam votados, de forma atabalhoada, projetos do
Executivo que chegam a esta Casa, mas V. Exa. pondera, pede
reflexão aos companheiros.

Em relação à cadeia pública de Rio Preto, Município pequeno, na
divisa com o Rio de Janeiro, um Estado complicado, conhecido
praticamente como terra de ninguém, terra sem lei, como podemos
acompanhar pelo noticiário nacional, V. Exa. destaca, de forma
brilhante e com sensibilidade, o que lhe é peculiar, a questão de um
policial tomar conta de uma cadeia e de uma detenta sem condições.
Temos de reconhecer que não há governo que consiga fazer reverter
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esse quadro da noite para o dia. V. Exa. sabe disso, como homem
sério que é e que, de forma ponderada, exerce seu mandato. Mesmo
fazendo parte da base do governo, V. Exa. sabe que sou um
Deputado com coragem e isenção de tecer críticas ao Governador
Aécio Neves. Faço isso com muita tranqüilidade, porque tenho um
mandato muito independente.

Devemos perceber que, ao longo de muito tempo, alguns governos
se limitaram a dizer que estavam investindo em segurança pública,
pois adquiriam viaturas e contratavam policiais civis. Mas segurança
pública vai muito além disso. Segurança pública é preocupar-se com o
sistema prisional, com integração, inteligência, planejamento.
Obviamente, tem de haver constante contratação de pessoal, pois, a
cada ano, muitos policiais se aposentam. Trata-se de um tipo de
servidor público que precisa ser reposto continuadamente.

Sou crítico ferrenho e entendo que o governo do Estado não paga
salário adequado aos policiais. Falo isso aqui e, muitas vezes, sou
incompreendido pelos colegas que não conseguem perceber a
necessidade de interlocução política para cobrarmos isso
permanentemente do governo.

Nesse aspecto de Rio Preto, quero esclarecer que o governo vem
avançando muito na transferência de presos das cadeias públicas
para o sistema prisional.

Desde o primeiro momento, tenho dito ao Governador e ao
Secretário de Estado que a ação de maior impacto do atual governo
na segurança pública é exatamente a desoneração dos policiais civis
e militares da custódia de presos e o fortalecimento da Subsecretaria
de Administração Penitenciária. Já são 21 mil presos sob a custódia
da Subsecretaria, o que desonera, cada vez mais, a Polícia Civil.

Nas cidades pequenas como Rio Preto essa ação ainda não
chegou, mas é um fato que precisamos denunciar, fiscalizar e cobrar.
E a Comissão de Segurança Pública, da qual faço parte, tem feito
isso. É preciso compreender que nenhum governo conseguirá fazer
isso da noite para o dia. Obviamente, como Deputados, temos de
cobrar ações. O papel que nos resta para atuarmos com firmeza,
principalmente nos dias de hoje, é o de fiscalizar e denunciar.

Portanto, cumprimento V. Exa. por trazer, com serenidade, assuntos
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da mais alta relevância, diferentemente de outras pessoas que, muitas
vezes, fazem estardalhaço para algumas ações; o que não deveria ser
feito. V. Exa. sabe da grandeza da Polícia Militar e da Polícia Civil e
do número de serviços prestados.

Há pouco, participava de uma reunião da Comissão de Segurança
Pública, junto aos Deputados Luiz Tadeu Leite e Délio Malheiros, em
que aprovamos três requerimentos de moção de aplauso para duas
grandes apreensões de maconha, uma delas de 5t no Sul de Minas,
com a brilhante participação do serviço de inteligência da Polícia Civil;
para a apreensão de mais de 200 pés de maconha pela Polícia Militar
na Região Metropolitana; e outra para a Polícia Civil que prendeu um
maluco, tresloucado, psicopata, com não sei quantas bananas de
dinamite, que queria tentar fazer grandes assaltos no Estado de Minas
Gerais.

Repito: V. Exa. é uma pessoa muito ponderada. Quanto a esse
episódio de Pará de Minas, quero prestar-lhe algumas informações.
Obviamente, nós que somos do meio, que lidamos com a situação há
muito tempo - aliás, pertenci a unidade que esteve lá -, temos algumas
informações: trata-se do Batalhão Rotam, as chamadas Rondas
Táticas Metropolitanas. Esse batalhão tem jurisdição em todo o
Estado de Minas Gerais, portanto é comum ele sair da Região
Metropolitana e deslocar-se ao interior em reforço.

Há pouco, o Deputado Antônio Carlos Arantes nos comunicava as
diversas ações que estão sendo desencadeadas na sua região em
face de uma audiência requerida por ele em São Sebastião do
Paraíso, Passos, no Sudoeste mineiro. E tem sido uma tática para que
haja uma ação mais tranqüila e menos próxima de determinadas
situações que outras unidades saiam em apoio a outras regiões e
realizem essas operações.

No caso de Pará de Minas, o batalhão que lá compareceu, Rotam,
tem jurisdição de atuação, o que não precisaria, porque o
Comandante do Batalhão tem autonomia sobre aquela região. Esse é
um dado que V. Exa. precisava saber. Trata-se de um dado mais
técnico, que não é de senso comum, de domínio dos demais
cidadãos.

A unidade foi lá prestar o serviço. Havia, sim, uma denúncia de que



1351

lá teria um arsenal, e cabe à polícia conferir as denúncias. Imagine se
a Polícia Militar recebe uma denúncia por meio do Disque-denúncia, o
0800 300190, e não vai conferi-la?

No caso pontual de Pará de Minas, cidade de que V. Exa. foi
brilhante Prefeito e que representa por cinco mandatos, essa ação foi
desencadeada pelo Batalhão Rotam, mas não houve exagero por
parte da Polícia Militar que ensejasse queixas dos moradores. Se
houve, com certeza, a Corregedoria, a Comissão de Direitos
Humanos, a Comissão de Segurança Pública, o Ministério Público
local, enfim, os organismos terão condições de tratar desse assunto.

No tocante às munições e ao armamento apreendidos, logo que
chegou ao Ministério Público, em face do estado de conservação
desse armamento, a ocorrência foi encerrada, e o Ministério Público
entendeu que deveria ser relaxada a questão do flagrante.

V. Exa. há de compreender que há um esforço, porque hoje
combater o crime - e V. Exa. sabe disso - é complexo e difícil. Muitas
vezes, pensamos que aquelas pessoas estão ali de forma ordeira,
pacífica e pacata, na cidade do interior, mas não é muito bem assim
que as coisas acontecem. Então, a polícia precisa se certificar, ir e
conferir, mesmo porque, a população faz uma denúncia. Quem fez a
denúncia foi uma pessoa de Pará de Minas, foram moradores de Pará
de Minas, e, portanto, havia a necessidade de um deslocamento de
uma unidade especializada, de o Batalhão Rotam ir ao local fazer
essa conferência.

Graças a Deus, pensando de outra forma, temos uma unidade que
pode fazer esse apoio. O Batalhão Rotam, do ponto de vista
estratégico policial, é conhecido como malha de recobrimento. Há as
unidades de área, como as companhias do policiamento comum de
Pará de Minas, e o Batalhão Rotam é como se fosse um policiamento
suplementar, exerce malha de recobrimento em apoio às outras
unidades, podendo se deslocar para qualquer parte do Estado de
Minas Gerais porque tem jurisdição de atuação e competência.

Quero acreditar que o morador que fez a denúncia, de certa forma,
está satisfeito com o fato de a política ter ido ao local para conferi-la.
Obviamente, os exageros, que porventura tenham sido cometidos,
serão reparados e apurados. Quero cumprimentar V. Exa., porque
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aborda o assunto de forma responsável e sabendo que amanhã é um
novo dia, e essa mesma Polícia Militar estará servindo na cidade, que
V. Exa. conhece e de onde foi Prefeito. V. Exa., aliás, conhece os
próprios policiais civis e militares de Pará de Minas e sabe dos
relevantes serviços que prestam ao Estado.

Portanto, pedi esse aparte a V. Exa. para fazer essas ponderações,
porque há alguns dados que precisavam ser melhor esclarecidos.
Tenho certeza de que V. Exa. tem uma enorme confiança em uma
instituição que está há mais de 230 anos prestando serviço neste
Estado e é respeitada. Não podemos sonhar em sequer compará-la
com a polícia que está lá no Rio de Janeiro. V. Exa. citou a cidade de
Rio Preto. A polícia de lá, é sabido nacionalmente, tem uma parte
considerável corrupta, é uma polícia completamente indisciplinada e
contaminada. Do lado de cá das montanhas mineiras, temos a nossa
honrada Polícia Militar de Minas Gerais, da qual, tenho certeza, V.
Exa. gosta tanto quanto este Deputado. Tenho certeza de que, se
houve algum exagero ou tropeço nessas ações, estas serão
corrigidas, porque sabemos que Polícia Militar é uma corporação
honrada e séria. Certamente, em uma instituição de 40 mil homens, se
há algum tropeço ou incorreção ou desvio de conduta, este será
combatido. Portanto, mais uma vez, cumprimento V. Exa. que aborda
com responsabilidade e serenidade aquilo que deve ser cobrado.
Parabéns a V. Exa. Conte conosco e com a Comissão de Segurança
Pública, a qual temos também a honra de presidir nesta Casa.

O Deputado Antônio Júlio - Obrigado, Deputado. Não abordo a
questão da ação. Procurei saber direitinho como tudo funciona. No
BO, quando eles viram que estavam equivocados - e havia a
autorização para fazer essa autuação, porque falaram que o Córrego
do Barro era região metropolitana -, eles colocaram a base no Distrito
ou Povoado de Gameleiras, que pertence a Florestal e faz parte da
região metropolitana. Mas não é esta a questão.

Houve a denúncia, e penso que a polícia deve agir. Para esse rapaz,
que, aliás, trabalhou para mim, sempre dizia: “Tira isso daí, pois você
vai ter amolação”. O Delegado de Pará de Minas que também
freqüenta o local também disse: “Tira isso daí”. Nós, que conhecíamos
a pessoa e os armamentos que estavam lá, sabíamos que não havia a
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mínima lógica. O mais grave, Rodrigues, é que, se houve por parte da
polícia, do comando... E não estou falando o nome de nenhum policial
que foi lá, pois tenho todas as ocorrências e tudo direitinho, não é
essa a questão e não quero abordá-la. Quero falar a respeito de quem
determinou essa operação. Por quê? Porque se houve uma
desconfiança da Polícia Militar, e é essa Polícia Militar de Pará de
Minas que estou defendendo, é diferente. Estou defendendo a nossa
Polícia de Pará de Minas. Confio na Polícia Militar em geral, mas
também confio na Polícia Militar de Pará de Minas. Alguém quis dizer
que não comunicaram à Polícia de Pará de Minas, porque eu sou de
lá, e que a Polícia Militar poderia querer administrar essa confusão.
Nunca defendi bandido e não defendo. Atuo com a Polícia. Podem
fazer um levantamento sobre os meus 22 anos de vida pública, pois
nunca fiz uma interferência em nenhuma ação da Polícia. Às vezes,
quando era necessário intervir, esperava que a ocorrência fosse feita
para, depois, tomar as providências, porque respeito a Polícia Militar e
tenho consciência de que, se hoje estamos criticando, amanhã
precisaremos dela.

Temos que comentar esse tipo de ação para que não aconteça
novamente. Uma Polícia não pode desconfiar da outra. Não pode
haver desconfiança na mesma corporação. Se houve essa
desconfiança, é grave. Mas, se foi só porque alguém denunciou,
porque falou que era na região metropolitana e foi do lado do rio, tudo
bem. Sabemos que não houve nada, houve apenas uma tortura
psicológica com o coitado do Clair, que é meu companheiro. Isso
aconteceu há quatro meses e não falei nada na época. Pensei que
seria melhor que os fatos fossem apurados, porque poderia ter
acontecido alguma coisa que eu não sabia. Às vezes achamos que
não tem, mas tem. Mas lá, tenho certeza de que não tinha. Se houve
essa desconfiança, isso incomoda-me muito, mas não por mim, pois
tenho a consciência tranqüila.

O Deputado Sargento Rodrigues (em aparte) - Se V. Exa. me
permitir, quero dizer que não houve essa desconfiança, porque
conheço a forma de atuação da Polícia Militar. Volto a insistir com V.
Exa. que o Batalhão Rotam - Rondas Táticas Metropolitanas - atua de
forma suplementar e complementar, como malha de recobrimento.
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Então, é diferente. E obviamente, um Tenente-Coronel comandando o
Batalhão Rotam jamais faria uma atuação vendendo ou comandando
a Companhia, que é um outro Major, um outro Oficial superior que
comanda em Pará de Minas. Isso não ocorre. Sabemos como
funciona.

O Deputado Antônio Júlio - Espero que não exista essa
desconfiança com a Polícia. Comigo, não há problemas.

O Deputado Sargento Rodrigues (em aparte) - V. Exa. pode ter
absoluta tranqüilidade quanto ao que estou dizendo. O Major com
certeza foi comunicado...

O Deputado Antônio Júlio - Não foi comunicado. Apurei isso. Fui lá.
Antes de falar, liguei para o Major, que me disse: “Fiquei indignado,
porque fiquei sabendo depois”.

O Deputado Sargento Rodrigues (em aparte) - Em que pese à
autonomia da unidade, não precisaria, porque é uma unidade de
recobrimento, é uma unidade suplementar.

O Deputado Antônio Júlio - Eu entendi e já procurei saber sobre
isso.

O Deputado Sargento Rodrigues (em aparte) - Temos o 5º Batalhão,
o 16º, o 13º, o 22º e o 34º Batalhão. Ela atua sem precisar comunicar.

O Deputado Antônio Júlio - Esse caso aconteceu por negligência ou
por incompetência do sistema de inteligência da Polícia, que respeito
muito. Estou falando em defesa da Polícia Militar, não estou falando
contra a Polícia, tanto que não direi o nome. Já tomei as providências.
Quero que o Comandante me explique o que aconteceu. Não posso
deixar de fazer esse pronunciamento, porque foi uma indignação total,
por incrível que pareça. Todos conheciam o rapaz e ficaram
indignados pela forma como foi feito. E quando há essa comoção, só
serve para fazer palanque. Esperei três meses, pois o ocorrido foi no
mês de agosto. Quero só apurar os fatos. Entendo que a Polícia tem
de agir, pois bandido não tem identificação na testa, e, às vezes,
acontece um equívoco. Mas também em algumas operações há falta
de visão e até de competência do sistema de segurança.

O Deputado Carlin Moura (em aparte) - Nobre Deputado Antônio
Júlio, V. Exa. apresenta uma série de fatores relativos à segurança
pública em Minas Gerais.
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Tomei a liberdade de solicitar esse aparte para retomar a discussão
que V. Exa. apresentou anteriormente sobre a situação das
carceragens em Minas Gerais.

Tive oportunidade de, com a Comissão de Direitos Humanos e o
Deputado Durval Ângelo, visitar algumas carceragens da Região
Metropolitana, e posso afirmar a V. Exa. que a situação calamitosa
das carceragens públicas está generalizada em Minas Gerais. É de
dar arrepio. Desrespeita-se a legislação e coloca-se em risco a vida
dos trabalhadores, dos policiais, dos carcereiros e também dos
presos, porque se misturam os de menor periculosidade com os de
maior periculosidade e com os eventualmente inocentes que estão
aguardando julgamento.

Fico perguntando-me, Deputado Antônio Júlio, o que está
acontecendo em Minas Gerais. Este Estado está de cabeça para
baixo, especialmente no que diz respeito ao cumprimento de
prioridades. Não se atendem às principais.

Em vez de resolver o problema das carceragens com a contratação
de Delegados, policiais civis e carcereiros, com a realização de
concursos públicos, o que o Estado vem fazendo? Está preocupado
em construir uma sede nova para o Tribunal de Justiça de Minas
Gerais, um novo palácio da justiça. Será que essa é a maior
prioridade de Minas Gerais?

A essência do projeto de reforma do Judiciário, que se está
discutindo nesta Casa, é tirar Juiz de algumas comarcas que já
existem. Ora, precisamos exatamente ter mais Juízes na 1ª instância,
na comarca de origem, para julgarem rapidamente, porque a pior
injustiça é a justiça tardia. O culpado tem de ser logo condenado e
punido, tem de cumprir pena, e o inocente tem de ser julgado e
absolvido rapidamente. Para isso, precisamos de Juízes nas
comarcas. Mas não. No projeto de reforma do Judiciário, pretende-se
fechar algumas comarcas. Enquanto isso, estamos construindo a nova
sede do Tribunal de Justiça.

Em algumas comarcas, como as de Betim e Contagem, cada
jurisdição está num prédio. O Juizado Especial, a Vara de Família, a
Vara Criminal, cada um está num prédio diferente. O advogado tem de
usar metrô ou avião para ir de um prédio para o outro.
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Em Betim, para se entrar no fórum, é preciso pedir licença ao
companheiro advogado, porque não há espaço para circular. Mas,
enquanto isso, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais está preocupado
com sua obra faraônica de R$600.000.000,00.

E o governo do Estado? O governo do Estado está preocupado com
a construção do novo centro administrativo, que, diga-se de
passagem, está com questionamento até na justiça, com denúncia de
irregularidade no processo de licitação. Isso está estampado em todos
os jornais do País, à exceção, obviamente, da imprensa mineira, que,
parece, continua sob censura.

E quem está dizendo isso, nobre Deputado Antônio Júlio, não sou
eu, este humilde Deputado, que de empreiteira não entende nada.
Quem está dizendo isso são as próprias empreiteiras. Como se vê,
todos os dias, na grande imprensa do País, elas estão denunciando
“maracutaia” no processo de licitação do centro administrativo.

Minas Gerais está sendo alvo de questionamento em todos os
Estados. E aqui, nesta Casa, é como se vivêssemos no país de Alice
e suas maravilhas. Ninguém questiona nada. Ninguém fala nada. Está
tudo perfeito. Não há erro nenhum no Estado. Só se questiona lá fora.

Minas Gerais está de cabeça para baixo. Está sem prioridades. E,
Deputado Antônio Júlio, faço o depoimento de que, à frente da
Secretaria de Defesa Social, está uma pessoa altamente competente,
com grande conhecimento e capacidade, que é o Deputado Maurício
Campos. Por que ele não está conseguindo resolver os problemas?
Porque não se resolvem problemas dessa gravidade sem
investimentos.

A defesa social e a segurança pública - parece-me - não são
prioridade para esse governo. Para se resolver o problema da
segurança pública, do 2º Distrito de Contagem, é preciso fazer
investimentos. Já estive lá por três vezes e tenho vergonha de voltar.
Conversei com carcereiros, com Delegados, com familiares de presos
e com os próprios presos. Pedi ao Secretário de Defesa Social que
desativasse aquele famigerado depósito de presos. Por que ele não
fez isso? Parece que não há vontade política do Executivo de resolver
essa questão. Não há como desativar o 2º Distrito de Contagem, se
não houver dinheiro. Até houve compreensão do Secretário de Defesa
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Social, mas precisa haver verbas.
Parece que, para Minas Gerais, isso não é prioridade. Vivemos aqui

uma situação muito grave relativamente à segurança pública. Mesmo
assim, não se contrata; não se fazem concursos; não se aumenta o
número de Delegados; não se efetivam os carcereiros e agentes
penitenciários; não se agilizam os processos, principalmente aqueles
que devem ir a julgamento.

Acho extremamente positivo o projeto de trabalho para o preso.
Preso tem de trabalhar para diminuir sua pena e ajudar a sociedade.
E, se não for condenado, não poderá participar do projeto de trabalho.
Só será incluído nele, se for preso condenado. O que está
aguardando julgamento não poderá fazer parte do projeto.

A grande maioria dos presos está sendo empurrada com a barriga,
lotando nossas delegacias de polícia, que não são lugares para
guardá-los, colocando em risco as outras pessoas. Deputado Antônio
Júlio, não acredito que o problema seja somente do interior de Minas:
está generalizado em Minas Gerais. A segurança pública em Minas
está em estado de calamidade pública. Os servidores militares estão
em risco, porque não está havendo investimentos. Temos de cobrar,
incentivar e desativar os distritos policiais, mas, para isso, é preciso
haver dinheiro.

A Secretaria de Defesa Social tem de ter condições de trabalho. Não
adianta contratar uma pessoa de grande capacidade, um grande
jurista, um grande professor, se não houver condições para esse
profissional trabalhar e resolver o problema da segurança pública de
Minas Gerais e dos depósitos de presos, que estão pipocando em
todos os lugares. Ninguém fala nada. É preciso esperar a “Folha de S.
Paulo” ou jornais de outros Estados falarem sobre o assunto. Parece-
me que em Minas todo o mundo tem medo, todos ficam calados.

O Deputado Antônio Júlio - Somente para complementar o que V.
Exa. disse, o grande problema das carceragens, dos presídios e das
penitenciários são as pessoas que fazem o planejamento da aplicação
dos recursos. Pará de Minas possui uma penitenciária. Fui um dos
únicos políticos a enfrentar a Prefeitura e a Igreja, a fazer um
movimento contra a penitenciária. Nenhum dos padres da minha
cidade conhecia a cadeia de Pará de Minas; nenhum deles a
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conhecia. Minha luta foi para dar dignidade àqueles presos.
Esse é o grande problema de estrutura do Estado. Aqueles que

decidem em Belo Horizonte nunca visitaram uma cadeia. Está certo
que não dão conta de visitar todas, mas poderiam fazer isso por
amostragem, fazer o que nós, Deputados, fazemos. Em toda cidade
que vou, faço questão de visitar a cadeia para ter um documento para
discussão.

Estou discutindo apenas para alertar o governo a fazer
planejamento. Mas só vai haver planejamento, se conhecerem as
cadeias “in loco”. Informações não funcionam. Pará de Minas criou um
Corpo de Bombeiros que não foi instalado. Foi instalado um em
Itaúna, que está a 28km de Pará de Minas, e um em Nova Serrana,
que tem vários incêndios ao dia, principalmente pela atividade
industrial da cidade.

Há 20 dias houve um incêndio em Pará de Minas. Ligaram para o
Corpo de Bombeiros de Itaúna, mas disseram que não poderiam
atender, pois teria de ser o de Nova Serrana. Nova Serrana está a
48km dali, e Itaúna a 28km. De Itaúna, chega-se a Pará de Minas em
15 minutos; de Nova Serrana, não se vem com menos de 35 minutos,
se o trânsito estiver bom na BR-262.

Fizemos o questionamento, e disseram que houve um erro. Mas são
erros que temos de questionar. Sabem por que aconteceu isso?
Porque quem fez o planejamento não sabe onde fica Itaúna nem Pará
de Minas nem Nova Serrana. Só viu no mapa e pegou as
informações. É isso que estou questionando.

Antes de conceder aparte, queria dizer o seguinte: V. Exa. sabe
quanto aqueles que planejam recursos dão para a Diretora de um
presídio com 400 presos gastar em sua manutenção? Sabem quanto
em dinheiro ela pode gastar por mês? R$500,00. Aqueles que fazem o
planejamento financeiro não autorizaram que se fizesse na
Penitenciária Pio Canedo o concerto de uma válvula de água, cujo
serviço ficaria em R$2.000,00. O Estado gastou R$400.000,00.

Essa é a minha indignação, porque essas pessoas não conhecem a
realidade. O Itamar dizia muito isso. Enquanto fizermos planejamento
com números e papéis, esquecendo-nos do povo, não iremos a lugar
nenhum.
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O Deputado Vanderlei Miranda (em aparte) - Nobre colega,
competente companheiro Deputado Antônio Júlio, quero aparteá-lo
para também externar uma preocupação. V. Exa. fala dos
desencontros de informações. Esse inflamado discurso de V. Exa.,
muito inteligentemente aparteado pelo nobre colega Deputado Carlin
Moura, tem um objetivo, com toda a certeza: ajudar o governo do
Estado a melhorar aquilo que ele está fazendo.

Embora todo esse discurso pareça, num primeiro momento, talvez
até um pouco agressivo, tem a intenção de contribuir. Entendo o
espírito estadista de V. Exa.: o político pensa só no mandato; o
estadista pensa nas próximas gerações. E V. Exa. tem essa
consciência de estadista.

Eu gostaria de expor uma preocupação, Deputado Antônio Júlio. V.
Exa. citou a requisição do serviço do Corpo de Bombeiros de Itaúna
para atender a uma demanda em Pará de Minas, e disseram que teria
de vir de Nova Serrana, que está muito mais distante, contrariando
totalmente a lógica. E essa “contrariação” da lógica tem também
contaminado outros setores.

Por exemplo, faz duas semanas que estou tentando uma audiência
com o Sr. Humberto Candeias Cavalcanti, Diretor do IEF. Pedi à
minha assessoria que ligasse para lá novamente nesta semana, e ela
o fez. A Secretária disse que ia dar retorno e deu. A audiência não
poderia ser nesta semana, talvez na próxima. Pedi à assessoria que
ligasse novamente e perguntasse qual seria o dia da semana que
vem, pacientemente. E recebi a seguinte resposta: a agenda dele está
muito cheia, e ele pediu que um outro assessor - com todo respeito,
um subalterno - atendesse ao Deputado. Eu disse que não, que queria
falar com ele, porque o que quero fazer, como V. Exa., é também dar
uma contribuição para melhorar a questão, por exemplo, da pesca
durante o defeso. Por que quero fazer isso, Deputado Antônio Júlio?

Antes de dizê-lo, relato apenas que não tive outra alternativa senão
tentar restaurar a ordem da hierarquia. Fui à Comissão de Meio
Ambiente e Recursos Naturais. Poderia fazê-lo à tarde, na Comissão
de Turismo, que presido, mas, através da Comissão de Meio
Ambiente, fiz um requerimento convocando o Sr. Humberto Candeias
Cavalcanti, Diretor do IEF, a comparecer a esta Casa, para que
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possamos conversar o que precisa ser conversado.
A agenda dele é tão cheia, a ponto de não poder receber um

Deputado desta Casa. Mais uma vez, volto a dizer: estamos vivendo
um tempo em que o rabo abana o cachorro. Realmente, há uma
inversão.

Deputado Antônio Júlio, pretendo perguntar a ele por que agora, na
época do defeso, o turista que vai ao Rio São Francisco não pode, de
acordo a legislação do Ibama, pescar os seus cinco quilos de peixe
mais um exemplar, enquanto o profissional, que está lá e que já
recebe um salário na época do defeso para não pescar, pode pescar
5kg de peixe mais um exemplar. O turista vai lá, pesca um dia, dois
dias e vai embora. O pescador profissional fica 24 horas no rio. Aí
alguém pode dizer que ele só pode pescar 5kg mais um exemplar. Só
que, depois de pescar 5kg e um exemplar, ele os guarda, volta para o
rio novamente, porque não há fiscalização.

A Polícia Ambiental, Deputado Antônio Júlio, está batendo cabeça,
não sabe o que fazer. Autua o cidadão que pescou e embarcou um
peixe na medida e, junto daquele cidadão, um pescador profissional
pilota o barco. Em tese, isso dá o direito a esse cidadão de levar
aquele peixe no barco. Só que esse pescador é multado e seu
equipamento apreendido, porque embarcou um peixe. Acontece que o
piloto do barco é um pescador profissional. Segundo a portaria, ele
pode embarcar 5kg de peixe mais um exemplar. Ou seja, a portaria é
maluca, confusa. A Polícia Ambiental não sabe o que fazer. Queremos
respostas para essas coisas e sugerir que se mude a portaria. Aí,
entra o interesse deste Presidente da Comissão de Turismo, pois,
nesta época, o turismo está acabando. Os pescadores profissionais,
que prestam serviço de pilotagem para os turistas, poderiam
acrescentar algum dinheiro ao seu parco salário no período do defeso,
mas não podem trabalhar, porque os turistas não vão lá, porque não
podem pescar, não podem embarcar aquela cota que o Ibama
permite.

O cidadão que tem licença do Ibama, pode pescar 5kg de peixe
mais um exemplar em todo o Brasil, ele pagou por isso. O IEF
também emite uma licença que é regional, mas, de acordo com o IEF,
ele não pode. Quero saber do Diretor do IEF o seguinte: “se tenho
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uma licença do Ibama que me permite embarcar 5kg de peixe mais
um exemplar - paguei por essa licença, e paguei mais caro por ela ser
nacional -, por que serei punido?”. Queremos fazer muitos
questionamentos a ele, porque o turismo está morrendo nessa época,
quando poderia gerar renda para as pessoas que vivem da pesca e
que não podem pescar nesse período. E aquele pescador profissional,
que já é atendido pelo salário do período do defeso, tem direito de
pescar, enquanto o turista não pode. Para mim, essa é uma portaria
burra, que precisa ser mudada. Já que o Diretor do IEF não pode
receber um Deputado desta Casa, dada a sua atarefada agenda,
então, vamos convidá-lo. Estou usando um termo mais “light”, para
que ele possa vir até aqui. Assim, este Deputado poderá conversar
com ele por meio da Comissão de Meio Ambiente. Agora, é
lamentável que seja assim. Aliás, convém dizer que, desde que
assumi meu mandato como Deputado - quando era Vereador
tínhamos bom relacionamento com o governo municipal -, é a primeira
vez que o meu gabinete solicita audiência com uma autoridade deste
Estado e recebe como resposta que a sua agenda está muito cheia,
que irá pedir alguém para me atender. Por favor, então vamos
restabelecer a hierarquia, convocando-o a comparecer a esta Casa
para responder aos nossos questionamentos. Muito obrigado.

O Deputado Antônio Júlio - Parabéns pelo aparte, Deputado
Vanderlei Miranda. Infelizmente, terei de encerrar a minha discussão
para participar da Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária, mas, depois, temos que discutir o assunto IEF e meio
ambiente. O que esse povo está fazendo não tem lógica. Como V.
Exa. disse, foge da lógica. Tenho questionado sobre a vara de pescar.
Pegam um coitadinho com uma vara de pescar, demoram uma hora
para fazer a ocorrência, depois o multam em R$500,00 e tomam a sua
vara.

Discutindo na Secretaria de Meio Ambiente com os ambientalistas,
disseram que ele estava cometendo um crime. Mas está cometendo
crime, porque não pagou R$23,90. Se ele pagar, não estará
cometendo crime ambiental. Qual é a lógica? Essa é a discussão,
porque muitas pessoas estão fazendo leis, ocupando o nosso espaço,
fazendo decretos e portarias sem tomar conhecimento de nada.
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O Deputado Vanderlei Miranda (em aparte) - Nobre Deputado,
gostaria de aproveitar a oportunidade para convidá-lo a participar da
reunião com o Diretor do IEF, que será muito produtiva e que dará
uma contribuição grande para as questões da pesca. Esse exemplo
que V. Exa. nos traz é uma outra aberração do processo. Ou seja, se
for ao “shopping” comprar uma vara de pescar e se a polícia o parar
no caminho e encontrar a vara que você acabou de comprar, você
será autuado por isso. V. Exa. está convidado para a reunião. Muito
obrigado.

O Deputado Paulo Guedes (em aparte) - Quero parabenizá-lo pela
sua exposição, no que se refere principalmente à questão da
segurança pública.

Gostaria também de fazer um contra-aparte ao Deputado Vanderlei
Miranda dizendo-lhe que é muito pertinente a preocupação de S. Exa.,
mas que hoje a situação está tão difícil no Rio São Francisco, que
nem pescar o turista está podendo. Ninguém agüenta ficar dentro do
rio, porque o mau cheiro é tão grande, que incomoda até quem mora à
beira do rio.

E, Deputado Vanderlei Miranda, esses órgãos de meio ambiente
citados por V. Exa., que são tão duros quando pegam um pescador
com vara e o multam em R$500,00, foram a São João das Missões e
multaram índios e pequenos produtores rurais em até R$40.000,00,
porque estavam irrigando 1ha de feijão, de cana, ou 1/2ha, para
manter os animais vivos. Estamos lá com dois problemas, que são a
seca e o Rio São Francisco. Mas esses órgãos ambientais de Minas
Gerais, incluindo o Ibama, se calam diante desse crime absurdo que
está sendo cometido com o rio, que é o esgoto sem tratamento que a
Copasa joga e ninguém tem coragem de multá-la por isso. Nestes
dias, a Cemig cometeu um grande crime ambiental em Pandeiros:
matou 17t de peixes, e o IEF não foi lá multar a Cemig. Se fosse um
pobre coitado, com certeza estaria na cadeia.

Não estamos acreditando no comando dos órgãos ambientais em
Minas Gerais. Aqui também está havendo censura do que pode ou
não ser publicado em Minas Gerais. Às vezes, o que falamos sai na
“Folha de S. Paulo”, sai no “O Globo”, sai na “CBN”, mas não sai nos
jornais de Minas.
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Quero parabenizar o Deputado Antônio Júlio e dizer que a questão
da segurança pública no Norte é muito grave. Lá regredimos. A cidade
de Manga, que é sede de comarca de cinco Municípios, tem apenas
10 policiais militares. Aqueles postos policiais que existiam nos
Distritos foram fechados, e a violência impera na região de Manga,
Montalvânia e São João das Missões. Há alguns dias, um índio foi
morto a chutes e pontapés.

Quando realizamos um evento num daqueles Municípios, se
quisermos segurança, temos que pagar. Houve um evento em Manga,
e a Polícia Militar cobrou R$6.000,00. É assim que tem sido. Há uma
total insegurança naquela região do Estado. Em Montes Claros, o
índice de violência subiu assustadoramente.

O Deputado Antônio Júlio - Muito obrigado, Deputado Paulo
Guedes. Vamos continuar esse assunto na parte da tarde. Iria pedir o
encerramento da reunião, mas, em respeito à Deputada Gláucia
Brandão, vamos aproveitar o quórum para votar o seu projeto. À tarde
voltaremos a essa discussão, porque é importante, e também vamos
aproveitar o espaço que temos para que as pessoas nos ouçam.
Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Em votação, o projeto, salvo emenda. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda nº 1. As Deputadas e os
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovada. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de
Lei nº 885/2007 com a Emenda nº 1. À Comissão do Trabalho.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.416/2007, do
Governador do Estado, que cria o Conselho Estadual de Saneamento
Básico - Cesb - e dá outras providências. A Comissão de Justiça
conclui pela constitucionalidade do projeto com as Emendas nºs 1 e 2,
que apresenta. A Comissão de Saúde opina pela aprovação do
projeto com a Emenda nº 2, da Comissão de Justiça, com as
Emendas nºs 3 e 4, que apresenta, e pela rejeição da Emenda nº 1,
da Comissão de Justiça. Vem à Mesa requerimento da Deputada
Gláucia Brandão solicitando o adiamento da discussão do projeto. Em
votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o
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aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.522/2007, da

Deputada Gláucia Brandão, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Ribeirão das Neves o imóvel que especifica. A Comissão
de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do
Substitutivo nº 1, que apresenta. A Comissão de Fiscalização
Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo
nº 1, da Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto. Não há
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o Substitutivo
nº 1. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado,
em 1º turno, o Projeto de Lei nº 1.522/2007 na forma do Substitutivo
nº 1. À Comissão de Fiscalização Financeira.

Encerramento
O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando as Deputadas e os Deputados para a reunião ordinária de
logo mais, às 14 horas, com a ordem do dia já publicada, e para a
reunião especial também de hoje, às 20 horas, nos termos do edital
de convocação. Levanta-se a reunião.

* - Sem revisão do orador.

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA EM 29/11/2007

Presidência do Deputado João leite
Sumário: Comparecimento - Falta de quórum.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados e as Deputadas:
Alberto Pinto Coelho - Dinis  Pinheiro - Ademir Lucas - André

Quintão - Antônio Carlos Arantes - Arlen Santiago - Dalmo Ribeiro
Silva - Delvito Alves - Dimas Fabiano - Djalma Diniz - Durval Ângelo -
Elisa Costa - Getúlio Neiva - João Leite - Juninho Araújo - Maria Lúcia
Mendonça - Mauri Torres - Padre João - Sávio Souza Cruz - Vanderlei
Miranda - Zé Maia.

Falta de Quórum
O Sr. Presidente (Deputado João leite) - Às 9h15min, a lista de
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comparecimento não registra a existência de número regimental. A
Presidência deixa de abrir a reunião, por falta de quórum, e convoca
as Deputadas e os Deputados para a ordinária de logo mais, às 14
horas, com a ordem do dia já publicada.

ATA DA 33ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 28/11/2007
Às 9h21min, 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 votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Submetidos a votação,
cada um por sua vez, são aprovados dois requerimentos do Deputado
Ademir Lucas, relator dos Projetos de Lei nºs 116/2007 e 617/2007,
solicitando que sejam baixados em diligência à Secretaria de
Desenvolvimento Regional e Política Urbana o Projeto de Lei nº
116/2007, e à Secretaria de Educação e ao Conselho Estadual de
Educação o Projeto de Lei nº 617/2007. 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
1.500 a 1.503/2007, 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, 5 de dezembro de 2007.
Elmiro Nascimento, Presidente - Ademir Lucas - Domingos Sávio -

Inácio Franco - Ivair Nogueira - André Quintão.
ATA DA 26ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO,
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INDÚSTRIA, COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 28/11/2007
Às 14h33min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Vanderlei Miranda, Eros Biondini e Fahim Sawan (substituindo este ao
Deputado Zezé Perrella, por indicação da Liderança do DEM),
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 a tratar de assuntos de interesse da Comissão.
Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a
discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do
Plenário. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados
os Requerimentos nºs 1.484 e 1.536/2007. Registra-se a presença do
Deputado Bráulio Braz. 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 dezembro de 2007.
Vanderlei Miranda, Presidente - Eros Biondini - Braúlio Braz.

ATA DA 34ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 1ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM
4/12/2007

Às 14h31min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Gustavo Valadares, Juninho Araújo e Gil Pereira, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Gustavo Valadares, declara aberta a reunião e, em virtude
da aprovação de requerimento do Deputado Juninho Araújo, dispensa
a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na
pauta e a discutir e votar proposições da Comissão. Registra-se a
presença do Deputado Paulo Guedes. O Presidente acusa o
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recebimento das seguintes proposições, em turno único, para as quais
designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs 607 e
842/2007 (Deputado Gil Pereira), 1.644/2007 (Deputado Juninho
Araújo), 1.667/2007 (Deputado Paulo Guedes) e 1.771/2007
(Deputado Gustavo Valadares). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte
(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão
e votação, são aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os
Projetos de Lei nº 388/2007 (relator: Deputado Juninho Araújo) e
1.670/2007 (relator: Deputado Paulo Guedes), que receberam parecer
por sua aprovação. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são
aprovados os Requerimentos nºs 1.535, 1.538 e 1.539/2007.
Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez, são
aprovados os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs
418, 1.487 e 1.593/2007. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do
Dia), compreendendo a discussão e votação de proposições da
Comissão. O Projeto de Lei nº 1.432/2007 é convertido em diligência
ao autor, a partir de requerimento do relator, Deputado Djalma Diniz,
aprovado pela Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua
vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Délio Malheiros,
em que solicita seja realizada reunião para, em audiência pública,
debater sobre as condições das vias de acesso ao Município de Nova
Lima; e Juninho Araújo, em que solicita seja realizada reunião no
Município de Rio Casca para, em audiência pública, debater sobre a
segurança da Rodovia BR-262, no trecho que liga o Bairro Santa
Efigênia ao centro de Rio Casca e no qual se localiza o trevo de
acesso aos Municípios de São Pedro dos Ferros e Raul Soares.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião extraordinária, a realizar-se no dia 5/12/2007, às 14h30min,
com a finalidade de apreciar o Projeto de Lei nº 1.771/2007; determina
a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2007.
Gustavo Valadares, Presidente - Wander Borges - Ana Maria

Resende.
ATA DA 27ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO,
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INDÚSTRIA, COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 5/12/2007
Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Vanderlei Miranda, Bráulio Braz, Eros Biondini e Weliton Prado
(substituindo este à Deputada Cecília Ferramenta, por indicação da
Liderança do PT), 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 a matéria constante na pauta e tratar de assuntos de
interesse da Comissão. A seguir, acusa o recebimento do Projeto de
Lei nº 1.843/2007, em turno único, para o qual designou como relator
o Deputado Vanderlei Miranda. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte
(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão
e votação, é aprovado, em turno único, o Projeto de Lei nº 1.843/2007,
que recebeu parecer por sua aprovação (relator: Deputado Vanderlei
Miranda). Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de proposições da Comissão.
Submetido a votação, é aprovado requerimento do Deputado Antônio
Júlio em que solicita seja realizada reunião no Município de Rio Preto
para, em audiência pública, debater sobre o potencial turístico da
cidade 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, 6 de dezembro de 2007.
Vanderlei Miranda, Presidente - Eros Biondini.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 607/2007

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas
Relatório

De autoria do Deputado Zé Maia, o projeto de lei em epígrafe tem
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por objetivo dar denominação ao trecho da Rodovia MGT-497 que liga
o Município de Iturama ao Distrito de Honorópolis.

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 607/2007 pretende dar a denominação de Pio

Martins de Freitas ao trecho da Rodovia MGT-497 que liga o
Município de Iturama ao Distrito de Honorópolis.

Pio Martins de Freitas foi um dos desbravadores da região de
Iturama, então chamada de Santa Rosa. Pequeno produtor
agropecuário, encontrou tempo e disposição para ajudar as pessoas.
Atento às demandas da coletividade, seu auxílio foi fundamental para
a implantação de várias escolas rurais.

Desaparece em 1970, deixando um legado para as gerações futuras
de Iturama, cuja população guarda boas lembranças do homem
simples que conquistou o carinho e o respeito de todos aqueles com
quem conviveu e que muito contribuiu para o desenvolvimento da
região.

A homenagem que se pretende fazer-lhe por meio da proposição
examinhada é, portanto, justa e oportuna.

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

607/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2007.
Gil Pereira, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 842/2007
Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

Relatório
De autoria do Deputado Fábio Avelar, o projeto de lei em epígrafe

visa declarar de utilidade pública a Associação Brasileira de Educação
de Trânsito, com sede no Município de Belo Horizonte.

A proposição foi enviada à Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Vem
agora a 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 842/2007 pretende declarar de utilidade pública a
Associação Brasileira de Educação de Trânsito, com sede em Belo
Horizonte, que tem por objetivo conscientizar o motorista com respeito
à educação no trânsito e assim provocar mudanças em seu
comportamento, reduzindo o número de acidentes envolvendo
veículos automotores e proporcionando maior segurança aos
pedestres.

Defende o aperfeiçoamento dos profissionais que trabalham em
educação para o trânsito; elabora e publica trabalhos sobre esse
tema; busca fiscalizar a aplicação da legislação referente ao tráfego
de veículos automotores.

Com o seu trabalho, concorre para melhorar o trânsito de veículos e
harmonizar o convívio entre os usuários das vias públicas. Por isso, é
merecedora do título de utilidade pública.

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

842/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2007.
Gil Pereira, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.608/2007

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria da Deputada Gláucia Brandão, o projeto de lei em tela
visa declarar de utilidade  pública  a Ação Social Portas Abertas -
Aspa -, com sede no Município de Ribeirão das Neves.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, I,
“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.608/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Ação Social Portas Abertas, com sede no Município de Ribeirão das
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Neves, que tem como finalidade precípua promover a união dos seus
associados, debater sobre os problemas comunitários e buscar
alternativas para solucioná-los.

Na consecução de suas metas, desenvolve atividades nas áreas de
educação, cultura, esporte e lazer; defende os direitos da criança, do
adolescente e do idoso; oferece cursos profissionalizantes; atua na
promoção da ética, 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 1.608/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2007.
Elisa Costa, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.743/2007

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Carlos Mosconi, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública a Associação dos Moradores do Distrito
de Campestrinho, com sede no Município de Andradas.

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 1.743/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Associação dos Moradores do Distrito de Campestrinho, com sede
no Município de Andradas, que tem como finalidade precípua a
melhoria da qualidade de vida da comunidade.

Para alcançar suas metas, promove assistência social amparando a
infância, a juventude e os idosos; oferece aos seus associados
atividades nas áreas de educação, cultura, esporte e lazer;
empreende ações visando resolver as pendências relacionadas com
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saúde, saneamento básico, moradia e preservação do meio ambiente;
combate a fome e a pobreza; fomenta o crescimento da economia
atuando na comercialização de produtos agropecuários.

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

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

nº 1.743/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2007.
Elisa Costa, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.773/2007

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado André Quintão, o projeto de lei em tela visa
a declarar de utilidade pública a Associação do Movimento Cultural
Negro de Manhuaçu, 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 1.773/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Associação do Movimento Cultural Negro de Manhuaçu, que possui
como finalidade primordial prestar relevantes serviços aos seus
associados e à comunidade. Dessa maneira, realiza reuniões sociais
e culturais; promove ciclos de estudos, palestras, conferências;
protege a saúde da família, a infância, a maternidade e a velhice;
combate a fome e a pobreza; orienta sobre a preservação do meio
ambiente; combate a prática do racismo e de qualquer discriminação
atentatória aos direitos e às liberdades fundamentais.

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 1.773/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2007.
Elisa Costa, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.777/2007

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Almir Paraca, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública a Associação dos Amigos e Moradores
do Bairro Santos Reis - Amoras -, com sede no Município de Montes
Claros.

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 1.777/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Associação dos Amigos e Moradores do Bairro Santos Reis, com
sede no Município de Montes Claros, que possui como finalidade
precípua a melhoria da qualidade de vida da comunidade local.

Na consecução de suas metas, combate a fome e a pobreza;
desenvolve ações nas áreas da saúde, da educação, da cultura, do
esporte e do lazer; promove a geração de empregos para os seus
associados; oferece assistência aos portadores de deficiência,
buscando reintegrá-los na vida comunitária; ampara crianças,
adolescentes e idosos carentes; orienta sobre a preservação do meio
ambiente; empreende ações relacionada com a segurança pública do
referido bairro.

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

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

nº 1.777/2007 em turno único.
Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2007.
Elisa Costa, relatora.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.779/2007

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Célio Moreira, o projeto de lei em tela visa
alterar a Lei nº 15.279, de 2/8/2004, que declara de utilidade pública o
Asilo Sagrado Coração de Jesus, com sede no Município de
Cordisburgo.

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 1.779/2007 pretende alterar a Lei nº 15.279, de

2004, que declara de utilidade pública o Asilo Sagrado Coração de
Jesus, com sede no Município de Cordisburgo.

A proposição em tela dá nova denominação à referida entidade, que
passa a chamar-se Lar dos Idosos Sagrado Coração de Jesus,
permanecendo sua sede no Município de Cordisburgo e o seu
compromisso estatutário que a qualificou ao título declaratório de
utilidade pública, outorgado pela Lei nº 15.279.

Portanto, examinada a documentação anexada ao processo e, em
particular, o estatuto constitutivo, constata-se que a instituição,
embora tenha mudado de nome, continua desenvolvendo atividades
meritórias, de largo alcance social, como a manutenção de
estabelecimento destinado a abrigar pessoas idosas, no qual lhes são
oferecidos serviços médicos, alimentação, vestuário, assistência
psicológica e apoio espiritual, além de outros espaços para prestar
auxílio aos pobres em geral.

Assim sendo, o projeto de lei em análise é oportuno e meritório.
Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº
1.779/2007, em turno único.

Sala das Comissões, 6 de novembro de 2007.
Domingos Sávio, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
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1.785/2007
Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática

Relatório
De autoria do Deputado Hely Tarqüínio, o projeto de lei em tela visa

declarar de utilidade pública a Associação de Árbitros Desportivos do
Alto Paranaíba - Aadap -, com sede no Município de Patos de Minas.

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 1.785/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Associação de Árbitros Desportivos do Alto Paranaíba, com sede
em Patos de Minas, que tem por finalidade congregar pessoas que
atuam como árbitros nas diversas modalidades esportivas. Assim,
procura reunir como profissionais, promovendo um relacionamento
sadio e fraterno entre eles.

A entidade atua junto aos representantes políticos e lideranças da
região, com o propósito de promover o esporte, esforço que traduz o
comprometimento com o desenvolvimento social e com as noções de
companheirismo e solidariedade, que busca transmitir para os
associados e a comunidade.

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

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

1.785/2007 em turno único.
Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2007.
Carlin Moura, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.793/2007

Comissão de Cultura
Relatório

De autoria do Deputado Wander Borges, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública a Comissão Reconstrutora da Igreja de
Nossa Senhora da Soledade, com sede no Município de Sabará.
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Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, I,
“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.793/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Comissão Reconstrutora da Igreja de Nossa Senhora da Soledade,
com sede no Município de Sabará, que tem como finalidade precípua
a reedificação da referida igreja, buscando a sua preservação.

Para a consecução de seu propósito, recebe doações de pessoas
físicas e jurídicas em dinheiro, material de construção e serviços em
geral; firma convênios com entidades culturais, públicas ou privadas, e
associações religiosas; promove atividades socioculturais e
recreativas, visando à integração dos associados com os moradores
da região onde se localiza a entidade.

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

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

nº 1.793/2007 em turno único.
Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2007.
Dimas Fabiano, relator.

MANIFESTAÇÕES
A Assembléia Legislativa aprovou, nos termos do art. 103, III, “b” a

“d”, do Regimento Interno, as seguintes manifestações:
de aplauso ao Hospital Mater Dei pela criação da Unidade de

Radioterapia (Requerimento nº 1.451/2007, do Deputado Hely
Tarqüínio);

de aplauso à Corporação Musical do Corpo de Bombeiros Militar
pelo transcurso do 80º aniversário de sua fundação (Requerimento nº
1.468/2007, do Deputado Doutor Viana);

de congratulações com o jornal “Ribeirão das Neves/Venda Nova”
pelo transcurso do 15º aniversário de sua fundação (Requerimento nº
1.477/2007, da Deputada Gláucia Brandão);
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de aplauso ao Sr. Davidson José Chagas, Delegado da Polícia
Federal em Uberaba pelo trabalho desenvolvido na Operação Ouro
Branco, que desmantelou esquema de fraude contra a saúde pública,
relativo a alteração na composição do leite (Requerimento nº
1.485/2007, do Deputado Weliton Prado);

de aplauso ao Sr. Tarcísio Humberto P. Henriques Filho,
Procurador-Chefe da Procuradoria da República em Minas Gerais,
pelo trabalho desenvolvido na Operação Ouro Branco (Requerimento
nº 1.486/2007, do Deputado Weliton Prado);

de aplauso ao Sr. Jarbas Soares Júnior, Procurador-Geral de
Justiça, pelo trabalho desenvolvido na Operação Ouro Branco
(Requerimento nº 1.487/2007, do Deputado Weliton Prado);

de aplauso ao Sr. Willian Nascimento Santos, Delegado da Polícia
Federal em Varginha, pelo excelente trabalho desenvolvido na
Operação Ouro Branco (Requerimento nº 1.488/2007, do Deputado
Weliton Prado);

de aplauso ao Sr. Carlos Henrique Dumont Silva, Procurador da
República em Passos, pelo excelente trabalho desenvolvido na
Operação Ouro Branco (Requerimento nº 1.489/2007, do Deputado
Weliton Prado);

de aplauso ao Sr. Antônio José de Oliveira, Promotor de Justiça em
Passos, pelo excelente trabalho desenvolvido na Operação Ouro
Branco (Requerimento nº 1.490/2007, do Deputado Weliton Prado);

de aplauso ao Sr. Paulo Márcio da Silva, Promotor de Justiça em
Passos, pelo excelente trabalho desenvolvido na Operação Ouro
Branco (Requerimento nº 1.491/2007, do Deputado Weliton Prado);

de aplauso ao Sr. Cristiano Cassiolato, Promotor de Justiça em
Passos, pelo excelente trabalho desenvolvido na Operação Ouro
Branco (Requerimento nº 1.492/2007, do Deputado Weliton Prado);

de aplauso ao Sr. João Vicente Dávina, Promotor de Justiça em
Passos, pelo excelente trabalho desenvolvido na Operação Ouro
Branco (Requerimento nº 1.493/2007, do Deputado Weliton Prado);

de congratulações com o Sr. Márcio Eurico Vitral Amaro por sua
posse como Desembargador do TST (Requerimento nº 1.500/2007, do
Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com o Sr. Maurício Delgado por sua posse como
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Desembargador do TST (Requerimento nº 1.501/2007, do Deputado
Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com o Sr. José Alencar Gomes da Silva, Vice-
Presidente da República, por ter sido agraciado com a Comenda
Desembargador Guido de Andrade (Requerimento nº 1.502/2007, do
Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com o Sr. José Paulo Sepúlveda Pertence por ter
sido agraciado com a Comenda Desembargador Guido de Andrade
(Requerimento nº 1.503/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com a Cedro por ter alcançado a categoria
máxima da edição 2007 do Prêmio Mineiro de Gestão Ambiental
(Requerimento nº 1.504/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

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
(Requerimento nº 1.507/2007, do Deputado Sebastião Helvécio);

de aplauso aos policiais militares que participaram da ocorrência que
levou à apreensão de adolescente acusado de balear Charles
Gonçalves Viana durante um assalto, em 12/11/2007 (Requerimento
nº 1.572/2007, da Comissão de Segurança Pública).
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 11 DE DEZEMBRO DE 2007

ATAS
ATA DA 58ª REUNIÃO ESPECIAL DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 3/12/2007
Presidência do Deputado Vanderlei Jangrossi

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa -
Registro de presença -Destinação da reunião - Execução do Hino
Nacional - Palavras da Deputada Ana Maria Resende - Exibição de
vídeo - Entrega de placa - Palavras do Prefeito Valmir Morais de Sá -
Apresentação musical - Palavras do Deputado Federal Jairo Ataíde -
Palavras da Secretária Elbe Brandão - Palavras do Sr. Presidente -
Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem a Deputada e os Deputados:
Ana Maria Resende - Djalma Diniz - Luiz Tadeu Leite - Paulo

Guedes - Ruy Muniz - Vanderlei Jangrossi - Weliton Prado.
Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Vanderlei Jangrossi) - 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
- A Deputada Ana Maria Resende, 2ª-Secretária “ad hoc”, procede à

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

O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa a Exma. Sra.
Deputada Elbe Brandão, Secretária de Estado Extraordinária para o
Desenvolvimento dos Vales do Jequitinhonha, Mucuri e do Norte de
Minas, representando o Governador do Estado, Aécio Neves; e os
Exmos. Srs. Valmir Morais de Sá, Presidente da Amams e Prefeito
Municipal de Patis; Deputado Federal Jairo Ataíde; Prof. Paulo César
Gonçalves de Almeida, Reitor da Unimontes; Ten. Cel. Alexandre
Lucas Alves, Secretário Executivo de Defesa Civil; e Deputada Ana
Maria Resende, autora do requerimento que deu origem a esta
homenagem.
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Registro de Presença
O locutor - Gostaríamos de registrar a presença dos Exmos. Srs.

Roberto Amaral, ex-Deputado, representando o Sindicato Rural de
Montes Claros e a cooperativa agropecuária desse Município;
Ronaldo Ramon, Prefeito Municipal de Francisco Sá; Anderson
Chaves, Superintendente da Codevasf; Prefeito Filomeno Figueiredo;
Carlúcio Mendes Leite, Prefeito Municipal de Mirabela; do Vereador
José Antônio Ferreira; do Vereador Vítor Hugo, Presidente da Câmara
Municipal de Taiobeiras; José Nílson, Prefeito Municipal de Padre
Carvalho; dos servidores da entidade homenageada; dos senhores
militares integrantes da Defesa Civil; e dos Exmos. Srs. José Barbosa
Filho, Prefeito Municipal de Catuti; e Reinaldo Teixeira, Prefeito
Municipal de Capitão Enéas.

Destinação da Reunião
O locutor - Destina-se esta reunião a homenagear a Associação dos

Municípios da Área Mineira da Sudene - Amams - pelos seus 30 anos
de fundação.

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

será executado pelo saxofonista Subten. Roberto de Oliveira, da
Banda de Música da Polícia Militar.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.
Palavras da Deputada Ana Maria Resende

Cumprimento os Exmos. Srs. Deputado Vanderlei Jangrossi, que
nesta oportunidade representa o Presidente da Casa, Deputado
Alberto Pinto Coelho; minha colega Deputada Elbe Brandão,
Secretária Extraordinária para o Desenvolvimento dos Vales do
Jequitinhonha, do Mucuri e do Norte de Minas; Valmir Morais de Sá,
Presidente da Amams e Prefeito Municipal de Patis; Deputado Federal
Jairo Ataíde Vieira; Prof. Paulo César Gonçalves de Almeida,
Magnífico Reitor da Unimontes; Ten.-Cel. Alexandre Lucas Alves,
Secretário Executivo de Defesa Civil.

Srs. Deputados, Srs. Prefeitos, funcionários da Amams aqui
presentes, demais autoridades, amigos que nos assistem pela TV
Assembléia.

Tudo começa por algo muito simples: um rio, por uma única gota;
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um prédio, pelo primeiro tijolo; e a Amams começou pela visão
privilegiada dos filhos do Norte de Minas.

Senhoras e senhores, este é um momento de reconhecimento das
lideranças que fizeram e fazem o Norte de Minas acontecer. Há
exatos 30 anos, o então Prefeito de Montes Claros, Antônio Lafetá
Rebello, reunido com pequeno grupo no auditório da Associação
Comercial e Industrial, apostou na idéia de unir forças para aumentar
o poder reivindicatório dos nossos Municípios junto aos governos
federal e estadual. Nascia ali a Amams, que, de imediato, conseguiu o
apoio de 42 Prefeitos.

Esta homenagem que propusemos à Assembléia Legislativa reflete
nosso reconhecimento a essa instituição pela luta, pelo amor, pelas
realizações e, sobretudo, pelo desenvolvimento social e econômico
propiciado a nossa região com inequívoca melhoria da qualidade de
vida de nossa gente.

Srs. Deputados, Srs. Prefeitos, formando um grande “V” no céu, os
gansos em pleno vôo vão-se ajudando e economizando a força
individual. Ao voar em forma de “V”, o bando se beneficia e despende
por volta de 70% a menos de energia necessária a um vôo solitário.
Assim, aqueles que têm a mesma direção e sentido de comunidade
acabam atingindo seus objetivos de forma mais rápida, pois se
beneficiam de um impulso mútuo. Do mesmo modo que os gansos,
firmes e unidos no caminho a seguir, a Amams, irmanada na
solidariedade e na responsabilidade, faz crescer o Norte de Minas.
Com sede em Montes Claros, participou de forma decisiva em
diferentes momentos: na pavimentação das BRs-251 e 135; na
construção da ponte sobre o Rio São Francisco, em Pedras de Maria
da Cruz; na criação da Unimontes; na implantação do Projeto de
Irrigação do Jaíba; e na construção da Usina de Irapé. Muitos foram
os líderes que por lá passaram: Toninho Rebello; José Fialho
Pacheco, Prefeito de Juramento; Vivi Cruz, de Janaúba; José Oliva,
de Brasília de Minas; Feliciano de Oliveira, de Francisco Sá; Adão
Rocha, de Capitão Eneas; Péricles Ferreira, de Salinas; e, em tempo
recente, Ronaldo Mota Dias, Manoel Capuchinho, Arlen Santiago,
Sinval Leite, João Lima, Getúlio Braga e agora Valmir Morais.

A Amams mantém elos consolidados com a Avams, com as
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Associações Microrregionais dos Municípios dos Vales do Mucuri e do
Jequitinhonha e do Noroeste de Minas. Mantém constantes parcerias
com entidades governamentais e entidades classistas. Presta
assessoria com orientação técnica e social aos Municípios
associados. Juntamente com o Tribunal de Contas do Estado, tem
possibilitado seminários ricos e esclarecedores sobre o dia-a-dia da
administração pública. A Amams, hoje dirigida pelo Prefeito de Patis,
Valmir Morais de Sá, segue um programa permanente, previamente
traçado e discutido, de desenvolvimento regional. Participa, assiste
com alegria e tem o orgulho de, efetivamente, contribuir para a
transformação do nosso Estado por meio de programa estruturador do
Governador Aécio Neves, principalmente nas áreas de saúde,
saneamento, energia e telefonia para todos e do tão sonhado Pró-
Acesso, programa que alimenta as esperanças dos norte-mineiros.
Junto com o Consea, a Cedec e o Idene, busca formas de convivência
com a seca, que maltrata o nosso povo, provoca o êxodo rural, dizima
nossos rebanhos, desequilibra nossa economia e empobrece a região.

Senhores e senhoras, estou segura de que esta nossa homenagem
recebe o endosso e apoio de toda a bancada do Norte de Minas, aqui
representada pelos Deputados Ruy Muniz e Luiz Tadeu Leite, bem
como o de todos os outros pares. Neste momento, com a
sensibilidade de uma norte-mineira por opção, que se encanta a cada
passo com nossas conquistas, quero expressar a todos que nos
ajudaram a escrever a história da Amams o meu agradecimento, a
minha emoção e orgulho por me permitirem ser parceira nessa luta e
filha desta terra abençoada e de povo generoso.

O Deputado Luiz Tadeu Leite (em aparte) - Deputada Ana Maria
Resende, permita-me quebrar o protocolo porque em reuniões
especiais não são comuns os apartes. Como a oportunidade é
especial, o aparte também deve ser especial.

Estamos aqui para parabenizar V. Exa. pela brilhante idéia e
iniciativa de homenagear a Amams nesses 30 anos de existência e
para participar desta reunião. Aliás, o número de Deputados presentes
não condiz com a importância que esses Deputados que não estão
presentes dão a essa entidade. Hoje é um dia especial, e não foi
possível o comparecimento da maioria dos Deputados, principalmente
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da bancada do Norte, que, tenho certeza, estão irmanados com a
solidariedade, com a homenagem que V. Exa. faz nesta noite. Feliz a
sua iniciativa neste momento tão importante da nossa região do Norte
de Minas.

Bem sabe V. Exa. que hoje o Norte de Minas vive momentos
especiais. Acabamos de sair do momento de estiagem e começaram
as chuvas, mas isso não resolveu o problema. Pelo contrário, isso
agrava os problemas da falta de água de forma mais regular. É
preciso que os governos, Deputada Ana Maria Resende, neste
momento estejam mais presentes com atitudes e providências
duradouras, que não sejam só caritativas, que não sejam só fruto do
momento de maior estiagem, mas que ainda em período chuvoso
como agora, se saiba e se pratique uma ação mais definitiva para a
nossa região. Tenho certeza de que a Amams está irmanada com
esse pensamento, que lidera Prefeitos, Deputados e todos os grupos
de pessoas importantes na região, em todos os sentidos.

Vamos ter de buscar junto ao governo do Estado e ao governo
federal medidas definitivas para que não estejamos, como a Amams
sempre está, de pires na mão a cada ano na hora que vem a seca e
que todos se acomodam, logo depois que chegam as águas, e, no
ano seguinte, tudo se repete. Sou solidário a V. Exa. por essa
homenagem. Tenho certeza de que a bancada do Norte está aqui
presente porque está muito bem representada pela figura altiva de V.
Exa., uma das melhores Deputadas desta Casa e deste Parlamento.
Muito obrigado. Parabéns a V. Exa.

A Deputada Ana Maria Resende - Obrigada, Deputado Luiz Tadeu
Leite.

Já temos, em relação ao que V. Exa. disse, uma audiência marcada
com o Presidente da Codevasf e estamos aguardando que o Ministro
da Integração, Dr. Geddel, a agende. Nesta oportunidade, convido o
Prefeito Valmir para que esteja conosco nessa audiência, para
tratarmos, Deputado Luiz Tadeu Leite, desse problema que é tão
grave nessa região.

Estivemos conversando, antes de entrarmos aqui, com o Cel. Lucas
e falávamos da necessidade que temos de estabelecer uma política
agropecuária para a nossa região. Da mesma forma, necessitamos de
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recursos para criar e fazer pequenas barragens, que possibilitarão não
apenas a umidificação do terreno, mas principalmente o
reabastecimento de água subterrânea. De qualquer maneira, muito
obrigada pelo aparte. Estamos juntos para a defesa e a construção de
um Norte de Minas mais saudável, com melhores condições de vida.

O Deputado Ruy Muniz (em aparte) - Agradeço a oportunidade do
aparte. Parabenizo V. Exa. pela iniciativa. Realmente, homenagear a
Amams é homenagear todos os Municípios de uma região brava e
forte, que nós aqui na Assembléia procuramos defender com muito
carinho. Aproveito este aparte, Deputada Ana Maria Resende, para
dizer que a união dos Deputados para formação da bancada do Norte
partiu da Amams. Já na campanha, o Valmir organizou, com muito
brilhantismo, um debate para o qual convidou todos os candidatos. Lá
compareceram vários. Depois da eleição, reuniu a todos nós e disse
que a Amams está a disposição dos Deputados e que havia uma sala
para que pudéssemos lá despachar. Essa união que V. Exa. nos
cobrou nós a conseguimos, Valmir. Por meio de sua inspiração, de
toda a sua equipe e da Amams, estamos tentando fazer o máximo
possível. Os oito Deputados, juntamente com a Deputada Elbe, que
está na Secretaria tornando possível a realização de obras no Norte
de Minas e no Vale do Jequitinhonha, com seu assessor, estamos
buscando e lutando por benefícios para o Norte de Minas. Está de
parabéns a Amams e a Deputada Ana Maria Resende pela iniciativa.
Agradeço e, em nome dos oito Deputados, colocamo-nos à disposição
da Amams para continuarmos juntos na luta para levar
desenvolvimento para aquela região.

Recentemente, nas emendas ao Orçamento de 2008, pela primeira
vez a bancada apresentou emendas de bancada, e estamos
negociando fortemente para disponibilizarmos recursos para todos os
cantos daquela região, inclusive para a nossa querida Unimontes. Se
Deus abençoar, conseguiremos aprovar nesta Casa R$20.000.000,00
para que a Unimontes não cobre mais mensalidade de nenhum aluno
da Fadenor e nos Municípios do Norte de Minas. Muito obrigado.
Parabéns mais uma vez, obrigado pelo aparte.

A Deputada Ana Maria Resende - Muito obrigada, Deputado Ruy
Muniz.
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Antes de voltar ao assunto, gostaria de registrar a importância da
bancada norte-mineira. Nós aqui na Assembléia somos exemplo para
todos os outros Deputados que não conseguiram ainda fazer a união
das bancadas. Praticamente todas as terças-feiras nos reunimos para,
a cada dia, discutir, debater e escutar representante de uma área.

Quanto às emendas, fizemos em parceria, relativamente a diversos
assuntos, entres eles açudes, que achamos muito importantes, para a
Unimontes, para recuperação e construção de novas escolas e para o
término da Rodovia da Produção, para a estrada que interligará os
três Vales, o do Jequitinhonha, o do Rio Verde, o do Gorutuba e de
Rio Pardo, até a estrada que chega a Montezuma. Realmente,
acreditamos que, se não conseguirmos vencer toda a batalha, pelo
menos uma parte este ano já teremos vencido. Parabéns a todos os
norte-mineiros que caminham juntos, que se esforçam em uma
mesma direção. Parabéns àqueles que aprenderam e voam como os
gansos. Parabéns a todos os que, como eu, confiam na força
agregadora da Amams. Eu acredito no Norte de Minas, eu tenho fé
em nossa gente, eu creio que a atual bancada parlamentar do Norte
de Minas é capaz de fazer nossa região andar mais depressa em
busca da redução das desigualdades e na conquista das
oportunidades.

Amams, conte conosco! Prefeito Valmir estamos juntos! A luta não é
apenas nossa, é de nosso povo. Muito obrigada.

Exibição de vídeo
O locutor - Convidamos os presentes a assistirem a um vídeo

institucional da Amams.
- Procede-se à exibição do vídeo.

Entrega de Placa
O locutor - Neste instante o Deputado Vanderlei Jangrossi,

representando o Deputado Alberto Pinto Coelho, Presidente da
Assembléia Legislativa, fará a entrega a Valmir Morais de Sá,
Presidente da Amams e Prefeito Municipal de Patis, de placa alusiva a
esta homenagem. A placa contém os seguintes dizeres: “Com
presença ativa e constante, a Associação dos Municípios da Área
Mineira da Sudene - Amams - vem atuando de forma decisiva para a
defesa dos interesses da comunidade e em prol do desenvolvimento
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da região. A união de forças tem produzido grandes mudanças e
alcançado inúmeros benefícios em favor de seus filiados. A
homenagem da Assembléia de Minas à Amams pelos 30 anos de
atividades da associação.”.

O Sr. Presidente - Convido a Deputada Ana Maria Resende, autora
do requerimento que deu origem a esta homenagem, a entregarmos
juntos a placa ao Prefeito Valmir.

- Procede-se à entrega da placa.
Palavras do Prefeito Valmir Morais de Sá

Boa-noite a todos. Quero cumprimentar o Deputado Vanderlei
Jangrossi, que representa o Presidente desta Casa; a Deputada Elbe
Brandão, Secretária Extraordinária para o Desenvolvimento dos Vales
do Jequitinhonha e do Mucuri e do Norte de Minas; o Deputado meu
amigo Jairo Ataíde; o Magnífico Reitor da Unimontes, Prof. Paulo
César Gonçalves de Almeida, que muito bem representa a educação
aqui; o Secretário Executivo de Defesa Civil, Ten.-Cel. Alexandre
Lucas Alves; a autora do requerimento que deu origem a esta
homenagem, minha amiga, Exma. Sra. Deputada Ana Maria Resende.
Gostaria de cumprimentar a todos os presentes, mas como posso
esquecer alguém, não vou nominar todos, porque só temos amigos
aqui dentro, mas cito os Deputados Ruy Muniz, Luiz Tadeu Leite e os
Prefeitos. Agradeço a presença de todos; de toda a minha família, que
aqui está, meus amigos e companheiros de partido e todos em geral.

Senhoras e senhores, nesta data tão especial para o Norte de
Minas, convido-os para que juntos celebremos o nobre sentimento da
união, que faz convergir idéias, superar obstáculos e transforma
sonhos em realidade. Inicialmente, gostaria de agradecer a Deus este
momento de reflexão, suplicando-lhe forças para que possamos
caminhar adiante na busca de uma sociedade mais fraterna e mais
justa. Venho externar os meus sinceros agradecimentos aos colegas
Prefeitos que integram a diretoria da Amams, bem como aos demais
associados, uma vez que, sem o precioso auxílio de todos, não
atingiríamos êxito em nossas ações. O trabalho em conjunto é motivo
de orgulho e representa a nossa força de atuação. Agradeço ainda
aos ilustres Deputados que integram a bancada do Norte na
Assembléia Legislativa de Minas Gerais: Ana Maria Resende, autora
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do requerimento que deu origem a esta reunião especial; Deputado
Arlen Santiago, meu companheiro de partido e ex-Presidente da
Amams; Deputado Carlos Pimenta; Elbe Brandão, Secretária de
Estado para o Desenvolvimento dos Vales do Jequitinhonha e do
Mucuri e do Norte de Minas, a inesquecível Secretária Executiva da
Amams; Deputados Gil Pereira, Paulo Guedes, Ruy Muniz e Luiz
Tadeu Leite, bem como os demais integrantes desta ilustre Casa.

Missão difícil é a de definir a importância de uma entidade que, ao
longo de seus 30 anos de existência, vem participando ativamente das
conquistas de um povo. A Amams nasceu do sonho de homens
públicos empreendedores que enxergaram no conceito de cooperação
mútua um ponto de partida para a implementação de ações políticas
consistentes, eficazes e duradouras. Desde então, não se pensou
mais de forma isolada ou desarticulada no Norte de Minas Gerais. O
espírito de solidariedade possibilitou a convivência de correntes
político-partidárias diversas, em nome do bem maior: o interesse
público. Impulsionado o movimento associativo em Minas Gerais, com
a criação de diversas associações, os Municípios passaram a contar
com importantes parceiros para atender aos anseios de milhares de
mineiros, observadas as peculiaridades de cada canto do nosso
Estado. No caso da região Norte, porém, havia um desafio inicial
maior: o de se trabalhar para suprimir as históricas desigualdades
socioeconômicas, inserindo uma área que hoje representa quase 100
Municípios mineiros na rota do desenvolvimento sustentável. Com a
criação da Amams, os Chefes dos Executivos Municipais dessa
significativa parcela do território mineiro passaram a ter voz ativa junto
aos governos estadual e federal, buscando a participação efetiva na
formulação e na implementação de políticas públicas. Não ousaríamos
relacionar, nesta oportunidade, todas as realizações que brotaram no
âmbito da nossa entidade, tamanha a sua relevância no cenário
público nas últimas três décadas. Apoio às obras de infra-estrutura,
melhorias na saúde, na educação e na segurança pública, incentivo
às atividades empresariais do agronegócio e das indústrias,
apresentação de serviços à capacitação de pessoal da administração
pública, elaboração de projeto de engenharia, assistência social e
combate à fome são exemplos de ações promovidas pela Associação,
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de forma igualitária, a todos os Municípios integrantes. A
respeitabilidade da Amams é fruto do trabalho árduo de todos os seus
administradores e dos inúmeros colaboradores e foi construída tendo
sempre como foco o bem-estar da população. Devemos, sim,
comemorar um ciclo de realizações nesses 30 anos de Amams;
contudo, há muito a fazer. É fato que nenhuma esfera do governo
conseguiu implementar ações verdadeiramente eficazes contra a
seca, que atinge milhares de mineiros todos os anos. O problema do
abastecimento de água para a nossa região é o grande desafio que
precisamos vencer, com o imprescindível apoio dos governos estadual
e federal.

O Governador Aécio Neves vem demonstrando uma grande
preocupação para com o Norte de Minas ao identificar as
características da nossa região e tratá-la com especial atenção, tanto
que, ainda no seu primeiro mandato como Governador, criou uma
Secretaria de Estado para a adoção de mecanismos diferenciados de
combate à desigualdade regional e à pobreza rural. O governo do
Estado, com a preciosa colaboração do Idene, da Unimontes e da
Emater, vem consolidando a sua atuação para gerar o
desenvolvimento social do Norte de Minas. No combate às situações
emergenciais causadas pela seca, a Coordenadoria de Defesa Civil -
Cedec - tem sido o braço forte do Estado, e a sua eficiente equipe
está sempre de prontidão para atender às necessidades dos nossos
Municípios. Não poderíamos deixar de destacar o brilhante trabalho
realizado pela Unimontes. Elevada ao rol das principais universidades
do País, sob a direção do competente Reitor Paulo César Gonçalves
de Almeida, vem oferecendo um ensino superior de qualidade aos
mineiros. De forma inédita, a nossa região foi inserida no âmbito do
planejamento estratégico do Estado. Dentro da perspectiva do Plano
Mineiro de Desenvolvimento Integrado - PMDI -, o desenvolvimento do
Norte de Minas é tido como uma das 11 Áreas de Resultado. Os
projetos estruturadores do Estado, como o programa Minas Sem
Fome, o Programa de Combate à Pobreza Rural - PCPR -, o
Travessia, o Vida no Vale, o Sorriso no Campo, entre outros, nos dão
certeza de que avançaremos em qualidade de vida. A ligação asfáltica
de inúmeras cidades, por meio do Pró-Acesso, veio a atender um
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antigo pleito dos Municípios da Amams, possibilitando um progresso e
facilitando o escoamento das nossas riquezas. Registro, nesta
oportunidade, o elevado senso cívico dos Deputados que integram a
bancada Norte-Mineira, ao agirem em bloco pela defesa dos
interesses do nosso povo, demonstrando maturidade e respeito,
independentemente das diferenças ideológicas. Nós, Prefeitos,
representantes da Amams, aproveitamos o ensejo para solicitar o
empenho dos membros desta Casa Legislativa a fim de que seja
aprovado o projeto de lei do Deputado Dinis Pinheiro que estabelece
uma melhor repartição dos recursos provenientes do ICMS entre os
Municípios mais pobres. Não suportamos mais o enorme fardo de
responsabilidades sem os correspondentes recursos financeiros,
tampouco essa lógica injusta de repartição dos recursos que vigora
entre os entes federados. Reforma tributária já!

Povo norte-mineiro, sertanejo na sua essência; povo catrumano,
trabalhador, rico pela fé e pela esperança que move seus passos.
Olhamos para trás e enxergamos o quanto caminhamos, na certeza
de que, com passos firmes, de mãos dadas, seguiremos adiante na
busca incansável pela qualidade de vida da nossa gente. O meu
abraço fraterno e os nossos sinceros agradecimentos à ilustre
Deputada Ana Maria por esta homenagem e a todos pela presença
neste evento. Muito obrigado.

Apresentação Musical
O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o poeta, cantador e

violeiro Theo Azevedo.
- Procede-se à apresentação musical.

Palavras do Deputado Federal Jairo Ataíde
Deputado Vanderlei Jangrossi, ilustre Presidente desta reunião; cara

amiga, competente Deputada Elbe Brandão, Secretária de Estado,
que aqui representa o Governador Aécio Neves; caro e ilustre Paulo
César Almeida, Reitor da Unimontes; Cel. Alexandre Lucas; meus
caros amigos Deputados Luiz Tadeu Leite, Paulo Guedes e Ruy
Muniz; caro amigo Anderson Chaves, Diretor da Codevasf; meu
amigo, colega e companheiro Roberto Mauro Amaral, ex-Deputado
desta Casa; minha cara esposa Ana Maria Resende, autora do
requerimento desta homenagem; Srs. Prefeitos; senhoras e senhores.
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Quero cumprimentar a todos - imprensa de Montes Claros, da nossa
região, e a cada um aqui presente - cumprimentando o nosso
cantador ilustre do Norte de Minas, Theo Azevedo, que canta em
prosa e verso as nossas alegrias, angústias e conquistas. Parabéns,
amigo Theo Azevedo.

Nesta noite do Norte de Minas, nesta noite solene e simples como
são os acontecimentos da nossa região, quero e preciso
cumprimentar também o meu amigo Valmir Morais. Deixei para
cumprimentá-lo de forma especial para expressar o meu carinho e o
dos Prefeitos e a amizade do povo do Norte de Minas a essa
importante entidade que é Amams. Quero e preciso parabenizar a
Amams, meu caro Valmir, não apenas pelos 30 anos que comemora
hoje, mas principalmente pelo trabalho, pela luta, pela história e pela
grande contribuição que presta ao desenvolvimento econômico e
social da nossa região. A leitura que fiz desta homenagem, das
palavras de Ana Maria, não foi diferente da feita pelos Deputados Luiz
Tadeu Leite e Ruy Muniz. É necessário fortalecer essa união; é
necessário fortalecer, Srs. Prefeitos, além da Amams, no mundo
político, com os Deputados Estaduais e Federais, os Vereadores; faz-
se necessário fortalecer os vínculos com os nossos empresários, com
a sociedade organizada da nossa região, para, por meio da nossa
força, conseguirmos solucionar as nossas dificuldades. Estamos
diante de uma crise, de uma seca, que une todo o mundo. Precisamos
dessa união para construir a emancipação definitiva, econômica,
política e social do Norte de Minas. Para isso, caros Deputados,
senhoras e senhores, precisamos de instrumentos de progresso. E o
Governador Aécio Neves vem resgatando os compromissos que
assumiu com a nossa região. Não tenho dúvida, acho que ninguém
aqui tem, da grande administração que o Governador Aécio Neves
tem feito na nossa região. Começou criando uma Secretaria Especial
voltada para os problemas do Norte de Minas, dos Vales do
Jequitinhonha, do Mucuri e do São Mateus, colocando à sua frente a
Deputada Elbe Brandão, uma Deputada competente, que tem o
coração em nossa terra e que vem ajudando a reduzir as
desigualdades, a combater a pobreza e a gerar oportunidades na
nossa região. Mas o Governador também tem investido na saúde de
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forma decisiva, com diversos programas, como o Pró-Hosp; no
saneamento; no Luz Para Todos, como disse a Deputada Ana Maria
Resende; na telefonia celular para todos; no Pró-Acesso, que vem
mudando a fisionomia do Norte de Minas. Queremos, publicamente,
agradecer ao Governador. Mas também é necessário que o governo
federal faça a sua parte. Precisamos de instrumento de progresso. E
você sabe, Valmir, que apenas uma canetada do Presidente da
República poderia mudar totalmente as regiões esquecidas e pobres
do nosso país. Bastaria uma diferença tributária para, de forma
definitiva e decisiva, resolver o problema não só do Norte de Minas,
da parte pobre do Norte de Minas, como o sertão nordestino, da parte
pobre do Norte do Estado e do Centro-Oeste. Infelizmente, ainda não
tivemos essa sorte, embora o Presidente Lula esteja comprometido
com a redução de distâncias e com as desigualdades. Nós, que já
temos a sorte de ter uma grande contribuição em Montes Claros e na
região inteira, com o advento da Unimontes, bem representada pelo
Reitor Paulo César de Almeida, que nos honra com a sua presença,
precisamos de mais. Tenho defendido e lutado por uma universidade
federal em nossa região - é a única região do Estado que não tem
uma universidade federal - para transformar o câmpus avançado da
UFMG em uma universidade federal gratuita. Não para servir a
Montes Claros, mas uma universidade, de fato, do Norte de Minas,
para servir a toda nossa região. Como instrumento de progresso,
precisamos da Sudene nos moldes como era no passado, ajudando
em obras de infra-estrutura e incentivando as empresas. Temos a
sorte de ter algumas empresas no Norte de Minas: em Capitão Eneas,
em Bocaiúva, em Montes Claros, em Várzea da Palma e em Pirapora.
Mas a região precisa de mais. E a Sudene está parada por decisão
governamental, no Senado Federal, em virtude de vetos do Presidente
da República. Sabemos que a única maneira de desenvolver a nossa
região, uma região pobre, é através do conhecimento, da fixação da
inteligência, mas sabemos também que precisamos de mais de
barragens voltadas para a produção. Quando vejo uma cidade dizer
que quer emprego e indústria, devo dizer que indústria só vai para
próximo do mercado consumidor, para grandes centros como São
Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife, ou para perto da fonte
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produtora. Como não temos um grande mercado consumidor,
podemos ter uma fonte de produção. Constatamos, Deputada Elbe,
como Janaúba melhorou, mudou com a barragem, produto de um
trabalho muito grande das lideranças da região, especialmente do
Prefeito Edílson Brandão, seu pai. Precisamos de outras barragens
como a de Berizal. Está aqui o nosso amigo Demerval, Prefeito de
Taiobeiras, que sabe muito bem disso. Precisamos também da
Barragem do Peão, do Jequitaí e de muitas outras, pois é a única
forma que temos de levar não só as indústrias, mas de gerar os
empregos de que a nossa região carece.

Quero aqui, por isso, parabenizar a Amams por sua força
agregadora. Parabenizo também essa grande mulher, basta olhar
para ela que enxergamos o seu tamanho. Mas, Ana Maria Resende,
posso como ninguém testemunhar que V. Exa. é uma das
responsáveis pelo sucesso que tive na vida política. Ela é muito maior
do que seu tamanho, na sua sensibilidade, na sua verdade, no seu
gostar da nossa região, no seu gostar do povo do Norte de Minas. É
por isso, Ana Maria, que a cada dia mais a admiro. Sei que a amo.
Depois deste desabafo, quero dizer-lhes que nem discurso iria fazer.
Quem me estimulou fazê-lo foram os meus amigos Deputados Luiz
Tadeu Leite e Ruy Muniz. Agradeço-lhes por me darem esta
oportunidade e a ousadia de interromper a reunião. Desculpe-me,
meu caro Deputado Vanderlei Jangrossi, interromper a seqüência da
homenagem. Deixo minha homenagem também a Secretária Elbe.
Deputado Vanderlei Jangrossi, sei que V. Exa. não é da região, mas
torce por uma Minas mais igual, com mais justiça e com o povo
crescendo. Parabenizo também o nosso Coronel, que acompanha o
nosso sofrimento e as nossas dificuldades, principalmente neste
momento de seca. Enfim, acho que aqui ficou patente que precisamos
de um esforço permanente, da união de todos, abraçados, lutando
pela transformação definitiva de uma região que, como o Brasil, é rica,
mas que ainda não teve oportunidades. Parabéns, Amams. Parabéns,
Valmir Morais. Parabéns, Diretores da Amans, funcionários, que
vieram aqui também abrilhantar este momento. Parabéns, Norte de
Minas e todos os que vieram aqui prestigiar este acontecimento. Muito
obrigado.
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Palavras da Secretária Elbe Brandão
Meu boa-noite a todos. Estou chegando de Corinto, onde passamos

o dia assinando mais R$2.000.000,00 do Projeto de Combate à
Pobreza Rural, rediscutindo as ações da seca. Iniciei meu
pronunciamento com uma história que escutei, hoje pela manhã, pela
televisão, e vou relatá-la. A história falava sobre dois irmãos que
brigavam e, especialmente naquele dia, estavam brigando demais.
Naquele momento, chegou à fazenda de um dos irmãos um
carpinteiro, que pedia trabalho, serviço, e recebeu como resposta:
“Vou-lhe dar”. O irmão disse que precisava resolver algumas coisas
na cidade, e que o empregado aproveitasse o dia para construir uma
cerca enorme porque não mais queria ver a cara daquele seu irmão,
pois não mais suportava vê-lo. E, assim, foi para a cidade. Quando
retornou, com uma cara um pouco enfurecida, viu que o carpinteiro
havia construído uma ponte e não uma cerca. Entretanto, antes de
começar a reclamar do carpinteiro, vinha o seu irmão caminhando da
sua casa, atravessando a ponte, com os braços abertos, gritando:
“Mesmo com todas as ofensas que lhe fiz, você ainda constrói uma
ponte para me receber”. Os irmãos fizeram as pazes. Naquele
momento, o fazendeiro pediu ao carpinteiro que permanecesse lá
porque ele tinha muitas pontes a construir. Entretanto, o carpinteiro
lhe respondeu: “Fiz esta, ensinei-lhe, espero que você tenha
aprendido. Preciso continuar o meu caminho construindo outras
pontes”.

Ilustríssimo Presidente da Assembléia Vanderlei Jangrossi, neste
ato representando o Deputado Alberto Pinto Coelho, essa seria a
melhor forma de simbolizar o que representa a Amams,
principalmente na atualidade. Acho, Valmir, que você ficará na história
dessa instituição. Eu, que olho no retrovisor do tempo e vejo a Beatriz,
iniciei a minha vida pública sendo Secretária Executiva dessa
instituição, conhecendo o valor, a capacidade e a inovação do então
Prefeito Antônio Lafetá Rebello, reconhecendo na Amans a primeira
instituição de representação territorial. É hoje, definitivamente, a
política em que acredito, defendo, de que participo, buscando, acima
de tudo, aprender. E aí, ninguém mais que você poderá deixar esse
legado de construtor de pontes. Primeiro, como disseram com
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brilhantismo os Deputados Ruy Muniz e Luiz Tadeu Leite, a fala amiga
e companheira que simboliza, nesta Casa a união da bancada do
Norte de Minas, coisa que há décadas não existia de fato, de forma
institucionalizada. E isso a Deputada Ana Maria tem conduzido com
brilhantismo. Mas foi a Amams o palco, acredito que, num certo
momento, até de um constrangimento público, quando as lideranças
da região pediam que aprendêssemos sentar-nos a uma mesa para
discutir os problemas e suas causas. De lá para cá, muita coisa
aconteceu, entre elas o orgulho que sente o Sr. Governador do Estado
de Minas Gerais, que me pediu reafirmar sua alegria, demonstrando
como as políticas fluem a partir do momento em que há uma unidade
de percepção, de fala e um esforço enorme de aprender a conviver.
Temos nossas diferenças, e são muitas: construídas através do
tempo, às vezes construídas com o rancor trazido pela política, porque
vive-se a adversidade e o confronto. Negar a existência da
adversidade seria negar a autenticidade, a verdade, o respeito e,
acima de tudo, negar a nossa representação. Entretanto, é preciso
louvar que cada um de nós está buscando vencer qualquer tipo de
sentimento interno dessa adversidade para viver a união. Isso tem
sido, acredito, um exemplo para esta Casa e também para cada um
de nós que passa, neste momento, por um processo de
representação, por um aprendizado de humildade. O vídeo
institucional da Amams me lembrou aquela bandeira. No meu tempo
como secretária executiva, apoiada pelo Presidente Arlen Santiago,
pude criar um concurso que teve a participação de diversos artistas da
região. Quem ganhou foi o Menotti, que hoje brilha em Belo Horizonte
com diversos trabalhos, deixando-nos orgulhosos. Magnífico Reitor,
meu patrão, Prof. Paulo César, pois sou professora da Unimontes, a
nossa universidade nos orgulha e constitui o instrumento institucional
mais importante na produção do desenvolvimento regional. É outra
instituição que faz convergir as lideranças em torno de si, suplantando
qualquer adversidade. Cel. Alexandre Lucas, diante de quem me
curvo, o Theo Azevedo falou da aroeira. A gente precisa ser aroeira,
sim, de vez em quando, Coronel. Mas aprendi com meu pai que, em
alguns momentos, precisamos ser como jacarandá, que enverga, mas
não tomba. Neste momento em que a nossa região esteve e está
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envergada, ela tem muito que agradecer ao Cel. Alexandre Lucas pelo
socorro, pelas noites acordadas, pelos finais de semana trabalhando
com sua equipe. Costumo dizer que de nada adiantaria o desejo, a
atitude, a eficiência, a decisão com recursos do Sr. Governador Aécio
Neves, se as pessoas em quem confiou como sua equipe não
correspondessem com o mesmo comprometimento que ele tem com o
nosso Estado. O senhor é um exemplo. Curvo-me diante de V. Exa.
para agradecer o esforço da Defesa Civil num momento em que a
região passa por uma calamidade como, recordo-me, a que aconteceu
na década de 70.

Brilhante companheira Ana Maria, autora do requerimento, parabéns
pela iniciativa, parabéns pela mobilização, parabéns por trazer Theo
Azevedo, que consegue, com sua poesia, traduzir os sentimentos.
Dizem que a poesia é a mais dura versão dos fatos. Que você, Theo,
nunca deixe de ser poeta. Na medida em que você continuar sendo o
que é, Theo, será legitimado por todos nós, por toda a representação
da região, não só como o Rei do Pequi, mas também como o
representante da alma diversa dos batuques do tambor e da viola da
nossa gente.

Exmo. Deputado Federal Jairo Ataíde, que tem feito a diferença em
Brasília na nossa representação, estivemos, há 15 dias, capitaneados
pelo Prefeito Valmir, com a bancada federal, com o Presidente Lula
para discutir a seca.

Quero fazer uma homenagem ao Vigacil Chaves, ele está lá no
fundo, de terno preto com gravata vermelha, tão bonito, um
gorutubano daquelas terras. Ao ver esses 30 anos de Amams, deve
estar voltando um pouco na sua vida para lembrar o tempo do carro
de boi. Quantas dificuldades a nossa região já não passou por causa
da seca! Quantas intempéries foram tão maiores do que essa por que
passamos hoje? Vemos uma fotografia e nos esquecemos de que a
vida é um filme, ela não é uma fotografia. Nesse filme da história, na
conquista e na luta de muitos homens e muitas mulheres que
construíram o passado, muita coisa já foi feita.

Está toda pronta? Não. Acho que a região, assim como a vida e
assim como o mundo, discute a sustentabilidade. No dia em que tudo
estiver pronto acho que nossa existência já não terá mais sentido.
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Reconhecer que o governo Aécio Neves, com cinco anos
administrando o Estado, não apenas com a fala, não apenas na
tradução, Presidente Valmir, do PMDI, como bem assinalou V. Exa.
aqui no dia de hoje, mas na tradução dos projetos estruturadores e em
programas como o Pró-Acesso; dos 5.000km, 3.500km estão na
nossa região. Isso é recurso; é política pública diferenciada.

Estou aqui vendo o Prefeito de Catuti, que já tem a alegria neste
governo de ter o seu Município com asfalto; de Taiobeiras, vejo o
Wilsinho, a quem digo que não chegou ainda, mas vai chegar; de
Padre Carvalho, estou vendo o Filomeno; de Guaraciama, que está
chegando. Para que se possa traduzir os ganhos dessa política
pública, que chamo de pré-condição para o desenvolvimento, ela por
si só traz desenvolvimento? Não, Rui. O desenvolvimento tem suas
pré-condições. Entretanto, sem ela não há que pensar na força motriz
do desenvolvimento que é a estrada, a energia, como bem ilustrou
aqui o vídeo institucional e destacou a Deputada Ana Maria Resende,
não só no Luz para Todos, em que 68% do investimento está focado
na área de abrangência da Secretaria. Isso é um diferencial de
recursos investidos de dar as condições da oportunidade em uma
parceria do governo federal com o governo do Estado. Mas só Irapé
custou aos cofres públicos do governo do Estado, integralmente no
governo de Aécio Neves, R$1.000.000.000,00 de investimentos, para
propiciar a oferta de energia para a região do Norte e para os Vales do
Jequitinhonha e do Mucuri.

A criação da Copanor, mais os investimentos realizados pela
Copasa no saneamento de água, e, na questão da telecomunicação,
temos não só o Minas Comunica, até abril do ano que vem não
teremos nenhum Município do Estado de Minas Gerais sem acesso à
telefonia celular, mas também a inclusão digital.

Já podemos comemorar, Valmir. Só de forma tímida em Montes
Claros e em alguns poucos Municípios, não há, nosso Reitor - V. Exa.
está brilhantemente apostando e desenvolvendo o programa de
educação à distância -, até janeiro, nenhum Município da nossa região
ficará sem acesso à inclusão digital. Isso quer dizer a possibilidade de
você estar produzindo e agregando mais outros elementos no
desenvolvimento social, na área da saúde, com também lembrado



1397

pelo Deputado Jairo Ataíde, o Pró-Hosp.
Jairo, ainda há outro. Cada PSF na nossa região recebe R$2.000,00

a mais do que o resto do Estado de Minas Gerais, como na política do
Viva Vida. Em todos os programas de saúde há um recorte
diferenciado para a nossa região, inclusive nos investimentos dotados
independentemente do Pró-Hosp. O nosso hospital universitário é um
exemplo hoje disso, e em todas as outras regiões. Na educação, a
cada menino transportado, nossa região recebe um recurso a mais.
Do plano de investimento feito pela Secretaria de Educação, mais de
30% estão voltados para nossa região. É preciso lembrar que
representamos 16% da população do Estado e menos de 8% da
participação do PIB, com 37% do território.

Vencidas essas pré-condições, há outros dois desafios. No caso,
concordo plenamente com todas as autoridades que se pronunciaram
aqui, mas o Governador está atento: um é na ocupação da ciência e
da tecnologia na região. O programa de ciência e tecnologia, dos
pólos de inovação tecnológica, o foco dele é específico para a nossa
região, para dotá-la de massa crítica. Programas de PCVT também
que levam tecnologia já identificada agora com o biodiesel. Estou
vendo aqui o Pat, em Brasília de Minas será o biodiesel, CVT. CVT na
área de turismo; CVT na área de artesanato, como também foi o caso
de uma das lutas em Taiobeiras, onde estamos vendo esse processo
avançando, em Monte Azul, nas regiões do Jequitinhonha e do
Mucuri. Nei, você foi um defensor e um estudioso na questão
ambiental. Atendidas as pré-condições, a ciência e a tecnologia como
força motriz da economia, falta-nos ver consolidada uma política que
possa diferenciar na área dos incentivos.

E há que balizar primeiramente a força política para a pressão e a
instalação da Sudene, que continuamos aguardando. É necessário
que se apresente de forma definitiva. Tenho visto o Ministro Mantega
apresentar aos Governadores do Nordeste o Fundo de
Desenvolvimento Regional em nível nacional, que será um
diferenciador de recursos para a força motriz da economia. Em Minas
Gerais, além do recorte para diversos produtos já diferenciados para a
área de abrangência do Idene, o Governador já nos autorizou, por
meio do projeto estruturador que está sob o comando da Sedivam e
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do Idene, de produção local e acesso ao mercado, não só a
construção de um mapeamento de potencialidades e a discussão de
uma mostra do nosso potencial e dos produtos da região, mas
também um selo de responsabilidade empresarial, que acredito ser o
nosso grande instrumento para o diálogo com as grandes empresas.
É preciso ter noção muito clara de que, quando defendemos a
agricultura familiar e a retirada da nossa região da situação de
pobreza, não estamos rechaçando a grande empresa. Pelo contrário,
acreditamos que ela seja a âncora. Temos de buscar uma forma de
conviver e de usufruir do entorno das grandes empresas, caminhando
no âmbito da discussão do desenvolvimento sustentável e da
economia.

Concluindo, penso que nós, como classe política, teremos o
privilégio de ver, ainda neste tempo, um cenário das pré-condições e
dos investimentos estruturantes, que possibilitarão à região a
construção do seu desenvolvimento.

Prof. Paulo César, não podemos perder de vista palavras como
“endogenia”, que é a formação do capital local, e “protagonismo”. De
nada adianta a construção e a conjunção de todos os esforços se a
região não se organizar suficientemente para se apropriar e para se
desenvolver.

Aqui há exemplos dessa união e dessa busca, como o caso do
algodão na Serra Geral de Minas, que representa uma busca
insistente da região. Está presente o Prefeito Zinga, de Catuti, que
tem sido um baluarte nessa construção. Pode ser que isso não
aconteça neste ano, mas fará uma diferença na história. No Rio
Pardo, vemos a tentativa de restauração da silvicultura. E há a
questão do minério no Jequitinhonha, da irrigação e do fortalecimento
da agricultura familiar. Não estou-me esquivando de falar da seca.
Tenho convicção e acredito em algo. Recordo-me de que, desde
pequena, na seca de 1976, o meu pai dizia que a água que corre em
nossa região não poderia ir impunemente para o mar. Tenho a
absoluta convicção de que a grande política, Deputado Luiz Tadeu
Leite, para conviver com a seca é a política definitiva de barramentos.
Não há outra, pois as outras são de convivência. Israel exporta maçã
para o mundo a partir do deserto, com o Rio Jordão, que tem menos
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água do que o nosso Rio Gorutuba. A tecnologia pode-nos dar
condições de convivência. Entretanto, o investimento para isso seria a
política de barramento. Nesta Casa tramita um projeto de lei para a
criação, especificamente para essas regiões, de um programa de
barramentos. Quem sabe este não seria o momento de negociar e
pedir que tramite em regime de urgência nesta Casa, para que possa
ser aprovado e passe a dar condições ao Estado e a nossa região de
contar com esse instrumento público consolidado? Como bem disse a
Deputada Ana Maria Resende, não podemos perder esse foco das
pequenas e médias barragens e das microbarragens. Discute-se o
meio ambiente e fala-se muito o que não pode ser feito. Têm de nos
dizer onde isso pode ser feito. Ajudem-nos no mapeamento e na
construção.

Não poderia ser injusta com uma pessoa que tem sido muito
importante para a nossa região nos últimos tempos, que é o
Superintendente da Codevasf, Anderson Chaves. Anderson, não
podemos perder de vista as grandes barragens. Jairo, não podemos
perder de vista Berizal, Jequitaí, Setúbal, mas é importante saber que
Bananal está concluída, que temos a Barragem do Bico da Pedra e
uma ampla discussão sobre tecnologia, avanços, mesmo dessas que
já existem. Que sejam produtivas e viabilizem o desenvolvimento da
região! A política dos grandes barramentos precisa ter um
chamamento com vigor permanente do governo federal. O governo de
Minas sempre se mostra parceiro e companheiro nessa luta. Mas há
outro complemento: o das microbarragens e das pequenas barragens.
Já vemos isso acontecendo na Serra Geral de Minas. Na política do
território, foram compradas duas ou três retroescavadeiras, que
trabalham permanentemente. O consórcio de Corinto também optou
por isso. Estamos vendo o trabalho realizado pelo DNOCS e pela
Defesa Civil nacional, que disponibilizou R$10.000.000,00. O Cel.
Lucas me disse hoje que esse recurso será aplicado na compra de
canos para a região. Apenas o PCPR assinou mais de 200 convênios
cujo objeto é a água. Brasília de Minas e outros Municípios podem
testemunhar que o número de famílias a serem socorridas diminuiu
nessa seca. Hoje é dia de celebrar a vida de uma instituição da qual
tenho muito orgulho de ser parceira todas as vezes que fomos
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chamadas. É preciso reconhecer a figura simples e humilde do Valmir.
Acredito que a simplicidade e a humildade sejam a forma mais
inteligente e eficaz de um líder de 92 Municípios e mais de 1 milhão
de pessoas atuar em qualquer processo de negociação. A arrogância,
o uso de palavras agressivas muito pouco ajudam nos dias de hoje
em qualquer conquista. Os caminhos do processo de aprendizagem
passam por um perfil como o de V. Exa. e como o do nosso
Governador. Isso não significa que a pessoa não tenha de defender
suas causas ou ser veemente, mas precisa ser conciliadora e
negociadora, buscando olhar sempre, com toda a sociedade, numa
mesma direção. A pobreza é tanta! Os nossos problemas são tantos!
As causas já estão aí, para que possamos lutar por elas no nosso
tempo. Feliz da Amams que tem V. Exa. nos seus 30 anos. Este é um
momento de celebração da vida, de uma história e, acima de tudo, da
construção não apenas de um discurso, mas da corrente que
continuará bravamente no batuque dos nossos tambores, a lutar por
uma sociedade mais justa, fraterna, humana e igual. Acredito que a
educação não seja um caminho, e sim o caminho para uma sociedade
melhor. Poderia citar Guimarães Rosa e tantos outros poetas para
encerrar minha fala, mas prefiro falar de Cristovam Buarque, defensor
da educação. Não conseguirei reproduzir suas palavras com a mesma
perfeição. Ele diz que é preciso sonhar com aqueles que sonham, que
têm ilusão, para que possamos universalizar a dignidade de nosso
povo. Que nesta celebração dos 30 anos da Amams a universalização
da dignidade seja o horizonte a balizar cada um de nossos passos na
construção desse caminhar de um novo tempo. Muito obrigada.

Palavras do Sr. Presidente
Querida Deputada Elbe Brandão, Secretária de Estado

Extraordinário para o Desenvolvimento dos Vales do Jequitinhonha e
do Mucuri e do Norte de Minas, neste ato representando o nosso
querido Governador do Estado Aécio Neves; Valmir Morais de Sá,
Presidente da Amams e Prefeito Municipal de Patis; Jairo Ataíde,
muito prazer em conhecê-lo pessoalmente. Não sou do Norte de
Minas, mas sou brasileiro e reconheço a sensibilidade do povo que
luta por um objetivo em comum: uma melhor qualidade de vida para
todos nós; Prof. Paulo César Gonçalves de Almeira, Magnífico Reitor
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da Unimontes; Ten.-Cel Alexandre Lucas Alves, Secretário Executivo
da Defesa Civil; querida Deputada Ana Maria Resende, autora do
requerimento que deu origem a esta homenagem; Deputado Paulo
Guedes; Deputado Ruy Muniz; Deputado Luiz Tadeu Leite; Deputados
que representam a bancada do Norte, boa noite.

Existe um pronunciamento pronto, e acho melhor lê-lo porque não
chego à altura da oratória de V. Exas. para falar sobre esse povo que
tive oportunidade de conhecer na semana passada, quando fizemos
uma audiência pública da Comissão de Política Agropecuária, da qual
sou Presidente. Nessa ocasião nos sensibilizamos com a situação e
também a inauguração de uma usina de biodiesel em Montes Claros.
E a nossa preocupação é que essa usina venha a ser inaugurada e
que tenhamos produto para ser transformado em biodiesel, assim
como a mamona e outros produtos que lá existem. Theo Azevedo,
homem que fala em prosa e verso do amor e do sentimento do
sertanejo mineiro. Quando o senhor pediu que repetíssemos sua
frase, pude falar com o coração, como o boi de Paracatu. Aqui
cantamos com alegria, não é, Secretária? Realmente, político também
canta, também tem sentimento, também chora, também sabe da dor
do povo. E esse sentimento foi o motivo desta reunião para
homenagear a Amams, pois sabemos da luta e da necessidade desse
povo. É com muita alegria que represento o nosso Presidente,
Deputado Alberto Pinto Coelho, que não pôde comparecer. Muito
obrigado, Alberto, por não estar aqui.

Os 30 anos de existência da Amams representam para o Norte de
Minas o esforço e a união pelo desenvolvimento de uma das regiões
mais necessitadas de atenção dos governos federal e estadual.
Efetivamente, várias conquistas já podem ser creditadas à luta da
Amams, sempre acima de interesses partidários e particulares, tendo
como objetivo maior a busca de resultados globais em benefício de
todos os Municípios que a integram.

Entre as grandes vitórias conseguidas, podemos salientar,
inicialmente, a criação da Unimontes, hoje na vanguarda nacional do
ensino superior, disseminando conhecimento e fixando talentos e
profissionais capacitados em seus Municípios de origem.

O transporte ainda é uma carência histórica, tão necessária para o



1402

crescimento econômico regional. Entretanto, graças aos esforços da
Associação, já podemos contar com a pavimentação das ligações de
Montes Claros a Espinosa, a Itacarambi e à Rodovia Rio-Bahia, além
da construção da ponte sobre o São Francisco em Januária,
facilitando a comunicação e abrindo novos fluxos de escoamento para
os produtos locais.

Nessa região semi-árida, o projeto de irrigação do Jaíba, o maior
ocorrido em todo o continente, trouxe novo alento às atividades
agrícolas, enquanto a construção da Usina de Irapé proporcionará
todos os inegáveis benefícios decorrentes de sua instalação. No
momento, a luta de todas as Prefeituras, no âmbito regional, é por um
combate duradouro à seca que, neste momento, vem, mais uma vez,
afligindo nossas cidades.

Toda esta história da Amams, hoje integrando perto de 100
Municípios, alimentando sua força política e lhes proporcionando mais
independência e autonomia para a consecução de seus interesses,
teve início no dia 1º/12/77. Foi nessa data que, coordenando um
grupo ainda restrito de Prefeitos, Antônio Lafetá Ribeiro, então à frente
do governo de Montes Claros, criou, em reunião na Associação
Comercial da cidade, a Amams, com o intuito de integrar a área do
Polígono das Secas e encaminhar as grandes reivindicações
regionais. Da militância na Amams surgiram treinadas lideranças que
hoje brilham em esferas políticas mais amplas, tais como nossa
Secretária Extraordinária para o Norte de Minas e Vales do Mucuri e
do Jequitinhonha, Deputada Elbe Brandão.

Acreditando na força da união e sobretudo na fé de nossos cidadãos
em seus representantes que recorrem à associação, temos certeza de
que ainda creditaremos outras importantes e necessárias realizações
à Amams.

É assim que, ao saudarmos seu atual Presidente, cumprimentando
também cada Prefeito presente a esta reunião, bem como os
parlamentares em todos os níveis de representação, reafirmamos
nossa confiança nesse trabalho coletivo que cria desenvolvimento,
riqueza e mais justiça social para o nosso querido Norte de Minas.

A cada nova conquista estaremos comemorando e ao mesmo tempo
anunciando as próximas metas, tamanho é o trabalho de que é digna
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e merecedora toda essa população de mais de um milhão e meio de
mineiros. Muito obrigado.

Para complementar, gostaria de dizer que, semana passada,
participamos de uma reunião na Comissão, onde a nossa querida
Deputada e Secretária pode fazer uma explanação sobre a situação
dos trabalhos que estão sendo desenvolvidos e que já foram
realizados no Norte de Minas.

Vou colocar a Comissão à disposição, assim como os trabalhos de
todos os Deputados, para que possamos ajudar, complementar,
auxiliar e divulgar esse trabalho que está sendo realizado nesta Casa.
Podemos, quem sabe, firmar um acordo para que, no ano que vem, a
cada três meses, possamos fazer uma explanação de tudo o que está
sendo realizado nessa Secretaria, a fim de mostrarmos a importância
do Norte de Minas, bem como a importância dessa parceria não
apenas dos representantes do Norte de Minas, mas também de todos
os Deputados com sensibilidade, que acreditam no trabalho de V.
Exa., Deputada Ana Maria Resende. Esta é uma Casa de leis e esse
é um trabalho de todos os Deputados que representam esse trabalho
da Amams. É por isso que estamos apoiando e continuaremos a
apoiar todo trabalho que vier da Amams e, com certeza, teremos
grandes resultados e benefícios para a nossa população. Muito
obrigado a todos. Que Deus abençoe a todos.

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 extraordinária de amanhã, dia 4, 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 4/12/2007.). Levanta-se a
reunião.

ATA DA 78ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 4/12/2007

Presidência do Deputado Alberto Pinto Coelho
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata - 2ª Parte
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(Ordem do Dia): 2ª Fase: Questão de ordem - Discussão e Votação de
Proposições: Requerimento da Deputada Gláucia Brandão; aprovação
- Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 1.522/2007; aprovação
na forma do vencido em 1º turno - Suspensão e reabertura da reunião
- Inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos - Palavras
do Sr. Presidente - Encerramento.

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

Carvalho - Dinis Pinheiro - Tiago Ulisses - Adalclever Lopes - Ademir
Lucas - Agostinho Patrús Filho - Ana Maria Resende - André Quintão -
Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Bráulio Braz
- Carlin Moura - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Célio Moreira -
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 - Ivair Nogueira -
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 - 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 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 João Leite, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura da
ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

2ª Parte (Ordem do Dia)
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2ª Fase
O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a

Presidência vai passar à 2ª Parte da reunião, em sua 2ª Fase, com a
discussão e a votação da matéria constante na pauta, uma vez que
não há matéria a ser apreciada na 1ª Fase.

Questão de Ordem
O Deputado Carlos Mosconi - Sr. Presidente, queria lamentar aqui o

ocorrido em Poços de Caldas, quando cinco marginais invadiram uma
lanchonete por volta da 1 hora da manhã, na madrugada passada.
Permaneceram lá durante 18 horas, fazendo seis pessoas -
funcionários dessa lanchonete - reféns, que foram liberados somente
no final da tarde de hoje. Sr. Presidente, esse é um drama para a
cidade de Poços de Caldas. Lamentavelmente, Poços de Caldas, que
tem tantas qualidades, ocupou hoje o noticiário do Brasil inteiro. A
televisão mostrou isso o dia inteiro: os marginais fazendo reféns na
lanchonete e a cidade parando, pois o fato ocorreu na esquina
principal da cidade, no centro de Poços de Caldas; entretanto, Sr.
Presidente, mesmo em uma situação como essa, temos de analisar
também o que aconteceu de positivo, se é que aconteceu algo de
positivo. Temos de louvar aqui a ação da Polícia Civil e da Polícia
Militar do Estado de Minas Gerais. Com toda essa violência, com seis
reféns, que tiveram gasolina atirada em seu corpo - felizmente a
chama não foi acesa, mas alguns apresentaram queimaduras só pelo
fato de terem a gasolina em seu corpo -, a polícia agiu com toda a
cautela, com enorme competência e cuidado, mantendo vivos esses
reféns e fazendo com que, ao final de todo esse tempo, fossem
libertados. Queria, portanto, Sr. Presidente, louvar aqui a
competência, o profissionalismo e o zelo tanto da Polícia Civil quanto
da Polícia Militar de Minas Gerais. Cerca de 150 homens participaram
dessa ação durante essas 18 horas, que realmente provocaram
grande angústia e apreensão na cidade de Poços de Caldas, mas que
felizmente terminaram bem. Foram presos cinco marginais, sendo
dois lamentavelmente menores, e estão sendo encaminhados para
Sete Lagoas. Os outros três irão para a cadeia de Poços de Caldas,
que, infelizmente, se encontra em situação extremamente deplorável,
sem condições de atender aos presos - mais de 100.
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Coincidentemente, estive hoje com o Secretário Maurício Campos,
para tratar de uma reforma e da construção de outra cadeia na cidade,
que já não tem como conviver com essa população de presidiários em
situação tão deplorável. Muito obrigado.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento da Deputada Gláucia

Brandão solicitando a inversão da pauta desta reunião, de modo que o
Projeto de Lei nº 1.522/2007 seja apreciado em primeiro lugar. Em
votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 1.522/2007, da
Deputada Gláucia Brandão, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Ribeirão das Neves o imóvel que especifica. 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 1.522/2007 na forma do vencido em 1º turno.
À Comissão de Redação.

Suspensão da Reunião
O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião por 30

minutos para entendimentos entre as Lideranças sobre a apreciação
das demais matérias constantes na pauta. Estão suspensos os
nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião
O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos. A

Presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a
continuação dos trabalhos.

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

a discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.583/2007, uma vez
que permaneceu em ordem do dia por seis reuniões, e informa ao
Plenário que no decorrer da discussão foi apresentada ao projeto uma
emenda do Deputado Sávio Souza Cruz, que recebeu o nº 1, e que,
nos termos do § 2º do art. 188 do Regimento Interno, encaminha a
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emenda com o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira para
parecer.

- O teor da emenda apresentada é o seguinte:
EMENDA Nº 1 AO PROJETO DE LEI Nº 1.583/2007

Acrescente-se no art. 1º, nos incisos I, II e III, referentes ao art. 2º da
Lei nº 14.940, após as expressões “microempresa”, “empresa de
pequeno porte” e “empresa de médio porte”, respectivamente, a
expressão “poluidoras ou potencialmente poluidoras”.

Sala das Reuniões, 4 de dezembro de 2007.
Sávio Souza Cruz
Justificação: O objetivo do Projeto de Lei nº 1.583/2007 é promover

alterações na Lei nº 14.940, 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, de
forma a igualar as faixas de classificação das empresas - em
microempresas e pequenas, médias e grandes - no Estado à
classificação no âmbito federal. O acréscimo da expressão “poluidoras
ou potencialmente poluidoras” visa a dar clareza à lei referida.

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

Deputadas e os Deputados para as extraordinárias de amanhã, dia 5,
às 9 horas e às 20 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.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 898/2007

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte
Relatório

O projeto de lei em epígrafe, de autoria do Deputado Délio
Malheiros, “dispõe sobre a comercialização de lanches e bebidas em
escolas no Estado de Minas Gerais”.

A Comissão de Constituição e Justiça emitiu parecer pela
juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade do projeto na
forma do Substitutivo nº 1, que apresentou.
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A Comissão de Saúde, por seu turno, opinou pela aprovação da
proposta na forma do Substitutivo nº 1.

Vem, agora, a matéria a esta Comissão, para receber parecer, em
virtude de requerimento nesse sentido, aprovado pelo Plenário da
Casa.

Fundamentação
O projeto em análise pretende disciplinar a comercialização de

lanches e bebidas nos estabelecimentos de ensino públicos e
privados do Estado. Nesse contexto, proíbe a venda, nas
dependências dos mencionados estabelecimentos, de produtos com
alto teor calórico ou com poucos nutrientes, como ocorre com frituras,
bebidas artificiais, alimentos apresuntados e embutidos, entre outros,
arrolados no art. 2º da proposição.

Conforme foi enfatizado pelo relator da matéria no âmbito da
Comissão de Saúde, a alimentação vendida aos estudantes tem sido
motivo de constante preocupação dos parlamentares.

Esta Casa Legislativa realizou inúmeros debates e audiências
públicas, para discussão da proposta, o que culminou na
apresentação do Substitutivo nº 1, que altera a redação da Lei nº
15.072, que dispõe sobre a promoção da educação alimentar e
nutricional nas escolas públicas e privadas do sistema estadual de
ensino.

Foram inseridas na referida lei as disposições constantes no projeto
original, o que, a propósito, está compatível com o princípio da
consolidação das normas, tornando mais fácil o acesso às
informações que deverão ser do conhecimento de toda a sociedade e,
particularmente, dos Diretores de Escola e dos comerciantes que
atuam nas dependências desses estabelecimentos.

Deve ser lembrado, também, que o Código de Proteção e Defesa do
Consumidor coloca como princípio básico das relações de consumo a
proteção da vida e da saúde dos consumidores, instituindo
mecanismos para que não sejam comercializados alimentos que
realmente possam trazer problemas à saúde, em especial à plena
formação das nossas crianças e adolescentes.

Entendemos que as restrições impostas pelo projeto vão ao
encontro dos interesses dos estudantes, dos professores e dos
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próprios pais, que não têm condições de manter vigilância absoluta
em relação aos alimentos consumidos pelos filhos.

Deve ser acrescentado, ao art. 1º da proposição, o rol
exemplificativo das bebidas e dos alimentos sobre cuja nocividade à
saúde das pessoas não há nenhuma controvérsia. Esta é, a propósito,
a razão de formularmos o Substitutivo nº 2, ao final deste parecer.

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

898/2007 na forma do Substitutivo nº 2, redigido a seguir.
SUBSTITUTIVO Nº 2

Acrescenta dispositivo à Lei nº 15.072, de 5 de abril de 2004, que
dispõe sobre a promoção da educação alimentar e nutricional nas
escolas públicas e privadas do sistema estadual de ensino.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica acrescido à Lei nº 15.072, de 5 de abril de 2004, o

seguinte art. 3º-A
“Art. 3º-A - A comercialização de lanches e bebidas nos

estabelecimentos das redes estaduais pública e privada de ensino
obedecerá a padrões de qualidade nutricional indispensáveis à saúde
dos alunos e à prevenção da obsesidade infantil.

§ 1º - É vedada a comercialização, nos estabelecimentos a que se
refere o “caput” deste artigo, de produtos de baixo valor nutricional ou
alto teor calórico, assim declarados em regulamento, entre eles:

I - frituras em geral;
II - pães e salgados com massa folhada;
III - biscoitos recheados;
IV - balas, pirulitos e gomas de mascar;
V - catchup, mostarda e maionese;
VI - bebidas artificiais;
VII - salgadinhos e pipocas industrializados;
VIII - alimentos apresuntados e embutidos, bem como produtos que

possuem gorduras trans e saturadas.
§ 2º - O descumprimento das disposições constantes neste artigo

sujeita o infrator às penalidades previstas na legislação sanitária.”.
Art. 2º - A alteração efetivada por esta lei entra em vigor cento e

oitenta dias após a data de sua publicação.
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Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2007.
Antônio Júlio, Presidente - Carlos Pimenta, relator - Célio Moreira -

Délio Malheiros.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.760/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Presidente do Tribunal de Contas do Estado, o projeto
de lei em epígrafe dispõe sobre o Quadro de Cargos dos Serviços
Auxiliares da Secretaria do Tribunal de Contas do Estado de Minas
Gerais.

Preliminarmente, foi o projeto distribuído à Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade na forma do Substitutivo nº 1, que
apresentou. Posteriormente, foi a proposição encaminhada à
Comissão de Administração Pública, que opinou por sua aprovação
na forma do Substitutivo nº 1.

Vem, agora, 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 sob comento objetiva alterar o Quadro de Cargos dos

Serviços Auxiliares da Secretaria do Tribunal de Contas do Estado
mediante a criação de cargos de provimento efetivo e cargos de
provimento em comissão de recrutamento restrito a servidores
efetivos do Tribunal. Além disso, o projeto transforma o cargo de
Diretor-Tesoureiro em cargo de Diretor Adjunto, promovendo a
extinção do cargo de Supervisor V.

Consoante a justificativa do ofício encaminhado a esta Casa pelo
Presidente do Tribunal de Contas, a proposta almeja a adequação do
quadro de pessoal à necessidade de implantação da nova sistemática
de funcionamento dos órgãos dessa Corte, notadamente das
Câmaras, as quais passaram a ter novas competências em
decorrência da Emenda à Constituição nº 78, de 6/10/2007. A emenda
remeteu para a lei a definição das Câmaras do Tribunal e das
respectivas competências, revogando o § 6º do art. 76 e o § 2º do art.
77 da Constituição mineira e dando nova redação ao § 1º do art. 77.
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A Comissão de Constituição e Justiça afirmou em seu parecer que o
projeto não encontra nenhum impedimento sob o aspecto jurídico-
constitucional, nem qualquer vício de constitucionalidade. No entanto,
objetivando aprimorar a proposição no que se refere à técnica
legislativa, apresentou essa Comissão o Substitutivo nº 1, com o qual
concordamos.

A Comissão de Administração Pública, em sua análise de mérito,
destacou que o projeto constitui medida indispensável para a
implantação de nova sistemática, que busca tornar mais ágil a
tramitação dos processos de competência da Corte de Contas.

Do ponto de vista financeiro-orçamentário, ressaltamos que, se
aprovado, o projeto de lei em comento acarretará aumento de
despesa com pessoal. Nesse aspecto, é importante observar a
preservação do equilíbrio fiscal, mantendo-se a estrita obediência aos
limites previstos na Lei Complementar Federal nº 101, de 2000 (Lei de
Responsabilidade Fiscal - LRF). O seu art. 17 determina que os atos
que criarem ou aumentarem despesa de caráter continuado, como é o
caso das despesas de pessoal, deverão ser instruídos com a
estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que
devam entrar em vigor e nos dois subseqüentes e demonstrar a
origem dos recursos para seu custeio.

Assim, de acordo com o Ofício nº 37/2007, enviado pelo Tribunal de
Contas, o impacto financeiro anual do projeto é de R$2.528.040,09
sendo R$813.043,75 com a criação dos cargos de provimento efetivo
e R$1.714.996,34 com os cargos de provimento em comissão.

Quanto ao limite constitucional de 3% da Receita Corrente Líquida -
RCL - a que deve obedecer o Poder Legislativo para as despesas com
pessoal, ressaltamos que, de acordo com informações constantes no
relatório de gestão fiscal do Tribunal de Contas, no exercício de 2006
o Tribunal comprometeu 0,844% da RCL com tais despesas,
excedendo assim o limite de 0,773% estabelecido para esse órgão.
No entanto, esse aumento não compromete o limite de 3%
estabelecido para todo o Poder Legislativo.

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

1.760/2007 na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão
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de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 7 de dezembro de 2007.
Zé Maia, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Elisa Costa -

Antônio Júlio - Jayro Lessa.
PARECER SOBRE AS EMENDAS NºS 15 A 114, AS SUBEMENDAS
Nº 1 ÀS EMENDAS NºS 1, 2, 4, 6 E 13 E O SUBSTITUTIVO Nº 2 AO

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. Em seguida, esta Comissão opinou por sua aprovação no
1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, que apresentou.

Na fase de discussão do projeto no 1º turno, foram apresentadas,
em Plenário, as Emendas nºs 15 a 114, as Subemendas nº 1 às
Emendas nºs 1, 2, 4, 6 e 13 e o Substitutivo nº 2, que vêm a esta
Comissão para receber parecer, nos termos do § 2º do art. 188 do
Regimento Interno.

Fundamentação
Ao propor alterações relativas ao Imposto sobre Circulação de

Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS -, a
proposição em exame visa à redução da carga tributária incidente
sobre diversas mercadorias, como materiais de construção,
equipamentos, aparelhos e materiais elétricos, solução parenteral,
iogurte, queijo “petit suisse”, leite fermentado, suprimentos de
informática, caneta esferográfica, bucha vegetal “in natura”, cachaça e
aguardente de cana, álcool combustível e mercadorias destinadas a
órgãos públicos, hospitais, clínicas e assemelhados, não contribuintes
do imposto. Segundo a mensagem do Governador do Estado, o intuito
é estimular as aquisições das indústrias mineiras e possibilitar a
concorrência eqüitativa dos contribuintes mineiros com contribuintes
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de outras unidades da Federação. Outros benefícios fiscais são
previstos, entre eles a ampliação de algumas hipóteses de concessão
de crédito presumido e um programa de parcelamento de débitos,
com a possibilidade de redução de multas e outros encargos.

Por outro lado, 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 alíquota do ICMS nas operações com solvente não
destinado a industrialização para 25%. Desse modo, a renúncia de
receita anual estimada pelo Poder Executivo é compensada, o que
atende ao disposto no art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal. O
projeto também pretende tornar mais clara a Lei nº 6.763, de 1975,
bem como corrigir distorções, promover adaptações necessárias e
alterar disposições sobre taxas estaduais, documentos fiscais,
fiscalização e penalidades.

A fim de aperfeiçoar o projeto, esta Comissão apresentou o
Substitutivo nº 1, no qual incorporou as 14 emendas da Comissão de
Constituição e Justiça.

Após a análise das emendas, subemendas e substitutivo
apresentados em Plenário, verificamos que boa parte das alterações
propostas tinha sido examinada por esta Comissão sob a forma de
sugestões de emenda e que algumas delas já haviam sido
incorporadas ao Substitutivo nº 1, mesmo que, em alguns casos, de
forma parcial ou com alterações. Esse é o caso das Emendas nºs 15,
do Deputado Chico Uejo; 20, do Deputado Tiago Ulisses; 21, do
Deputado Célio Moreira; 26, da Deputada Ana Maria Resende; 29, do
Deputado Agostinho Patrús Filho; 30, do Deputado Domingos Sávio;
34, 37 e 39, do Deputado Paulo Cesar; 48 e 49, do Deputado Alencar
da Silveira Jr., e 74, do Deputado Padre João.

Consideramos que as Emendas nºs 18, do Deputado André Quintão;
27 e 28, da Deputada Elisa Costa; 32, do Deputado Domingos Sávio;
52, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva; 55 e 57 a 61, do Deputado
Antônio Júlio; 70, do Deputado Domingos Sávio; 83, do Deputado
Carlin Moura, e 114, do Deputado Elmiro Nascimento; e as
Subemendas nº 1 às Emendas nºs 1, 2 e 6, do Deputado Antônio
Júlio, podem contribuir para o aperfeiçoamento do projeto, embora
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seja necessário realizar algumas modificações. Também aprimoram a
proposição as Emendas nºs 64 e 65, do Deputado Antônio Júlio.

Já as Emendas nºs 16, do Deputado Alencar da Silveira Jr.; 17 e 19,
do Deputado André Quintão; 22, do Deputado Roberto Carvalho; 23 a
25, do Deputado Vanderlei Miranda; 31, do Deputado Domingos
Sávio; 40 a 45, do Deputado Weliton Prado; 46, da Comissão de
Política Agropecuária e Agroindustrial; 50, do Deputado Irani Barbosa;
53, que tem como primeiro signatário o Deputado Gilberto Abramo;
69, do Deputado Antônio Júlio; 72, do Deputado Fábio Avelar; 73, 75,
77 e 78, do Deputado Padre João; 81, da Bancada do Partido dos
Trabalhadores e do Deputado Carlin Moura; 82, 85 e 86, do Deputado
Carlin Moura; 87, do Deputado Carlos Pimenta; 88, do Deputado
Gustavo Valadares; 89, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva; 91, 93 a 95,
97, 98, 101 e 106 a 113, do Deputado Weliton Prado; e a Subemenda
nº 1 à Emenda nº 13, do Deputado Vanderlei Miranda, não podem ser
acatadas, uma vez que acarretariam significativa renúncia de receita.

As Emendas nºs 56, 62, 63, 66 e 67 e a Subemenda nº 1 à Emenda
nº 4, do Deputado Antônio Júlio, excluem a possibilidade de
regulamentação de alguns dispositivos por meio de decreto, o que
consideramos pouco conveniente. Por sua vez, as Emendas nºs 33,
35, 36 e 38, do Deputado Paulo Cesar; 47, do Deputado Alencar da
Silveira Jr.; 54 e 68, do Deputado Antônio Júlio; 71, do Deputado
Domingos Sávio; 76 e 79, do Deputado Padre João; 80, da Bancada
do Partido dos Trabalhadores e do Deputado Carlin Moura; 84, do
Deputado Carlin Moura; 90, 92, 96, 99, 100 e 102 a 105, do Deputado
Weliton Prado, por não estarem em sintonia com o espírito do projeto,
também não devem ser aprovadas.

O Substitutivo nº 2, do Deputado Irani Barbosa, já analisado por esta
Comissão, pretende reunir, numa mesma proposição, tanto o
conteúdo do projeto em exame quanto o do Projeto de Lei nº
637/2007, que dispõe sobre a distribuição da parcela da receita do
produto da arrecadação do ICMS pertencente aos Municípios. Por
entender que as matérias de que tratam os referidos projetos devem
permanecer em leis distintas, somos levados a rejeitar essa fusão.
Pelo mesmo motivo, opinamos pela rejeição da Emenda nº 51,
também do Deputado Irani Barbosa.



1415

Tendo em vista a necessidade de proceder a alterações adicionais
na legislação tributária, além das já citadas modificações em boa parte
das emendas a serem acolhidas, apresentamos substitutivo ao
projeto. Entre as inovações do substitutivo, podemos destacar o
acréscimo de opções de pagamento no programa de parcelamento de
débitos tributários já previsto no projeto e a alteração da abrangência
da redução de carga tributária concedida à indústria têxtil. Também foi
incluída modificação na legislação do IPVA, com o intuito de aplicar o
mesmo tratamento tributário dado na legislação do ICMS para a
isenção de veículo automotor que atenda à necessidade especial do
portador de deficiência física, ainda que o equipamento especial
componha os itens de série de fabricação, como direção hidráulica ou
câmbio automático. Retirou-se a alteração proposta na Lei de
Incentivo à Cultura, porquanto não traria efeitos positivos ao setor.

Foram incorporadas ainda, com algumas adaptações, sugestões dos
Deputados André Quintão, Sebastião Helvécio e Weliton Prado,
relativa à redução do valor da taxa para emissão de segunda via do
Certificado de Licenciamento de Veículo; e do Deputado Arlen
Santiago, referente a reduções para o pagamento de débitos da Taxa
de Gerenciamento Operacional. Também se incluíram sugestões dos
Deputados Antônio Carlos Arantes e Vanderlei Miranda, referente a
redução de carga tributária nas operações com mercadorias
produzidas com material reciclado, e do Deputado Sargento
Rodrigues, relativa a isenção de veículo automotor novo doado por
Município aos órgãos de segurança pública do Estado, além de
sugestão do Deputado Neider Moreira.

Além disso, com o objetivo de consolidar as normas relativas ao
Processo Tributário Administrativo - PTA -, que atualmente se
encontram dispersas nas Leis nºs 6.763, de 1975, e 13.470, de 2000,
foi realizada sistematização de forma ordenada.

Para assegurar a razoável duração do processo administrativo e os
meios que garantam a celeridade de sua tramitação, sem gerar
prejuízos ao contribuinte, consoante o art. 5º, LXXVIII, da Constituição
da República, propõe-se:

1 - no âmbito do contencioso administrativo fiscal, unificar os
recursos que são interpostos à Câmara Especial contra decisão da
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Câmara de Julgamento. O novo recurso, denominado Recurso de
Revisão, abrange os pressupostos que são exigidos atualmente para
os diversos recursos (Revisão, Revista e Ofício). O novo recurso
devolverá à Câmara Especial o conhecimento de toda a matéria
versada no PTA;

2 - extinguir o recurso de agravo e o pedido de reconsideração, uma
vez que seus pressupostos já estão contidos nos meios de defesa
admitidos e a existência dos referidos recursos apenas protela a
decisão do Conselho de Contribuintes;

3 - facultar ao interessado receber as intimações relativas ao PTA
por meio de correio eletrônico (“e-mail”);

4 - realizar por meio de publicação eletrônica os atos e as
intimações da Secretaria de Estado de Fazenda, inclusive os relativos
ao PTA;

5 - dar maior eficiência à revisão do crédito tributário no Conselho de
Contribuintes, estabelecendo que, ao nomear membros para
determinado mandato, em relação a cada representação, sejam
mantidos no mínimo dois e no máximo quatro membros efetivos que
tenham atuado no mandato anterior. Também é vedada a nomeação
do mesmo Conselheiro por mais de três mandatos. Com isso, permite-
se a renovação dos membros do Conselho de Contribuintes de forma
paulatina, sem mudanças bruscas.

Finalmente, propõe-se incrementar a redução, em percentual entre
25% e 33,3%, das multas previstas nos arts. 55 e 56 para o
contribuinte que porventura tenha interesse em quitar na fase
administrativa o crédito tributário lançado; e, no percentual de 16,67%,
da multa devida na hipótese de parcelamento em denúncia
espontânea.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto nº

1.585/2007 na forma do Substitutivo nº 3, a seguir apresentado, e pela
rejeição das Emendas nºs 15 a 114, das Subemendas nº 1 às
Emendas nºs 1, 2, 4, 6 e 13 e do Substitutivo nº 2.

SUBSTITUTIVO Nº 3
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; e 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; revoga a Lei n° 13.470, de 1 7 de janeiro de
2000, e 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;

XXIV - saída, em operação interna, de veículo automotor novo,
adquirido por Município que, nos termos de regulamento, promova sua
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doação aos órgãos de segurança pública do Estado para ser
incorporado à sua frota de viaturas policiais, no prazo de 30 (trinta)
dias contados da data de aquisição.

(...)
§ 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 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.

§ 22 - Fica o Poder Executivo autorizado, na forma, no prazo e nas
condições previstas em regulamento e mediante dados fornecidos
pela Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento e
pelas companhias de energia elétrica com atuação no Estado, a
reduzir a carga tributária nas operações com energia elétrica
destinadas a atividades de irrigação desenvolvidas por produtores
rurais para até:

I - 12% (doze por cento) no período diurno;
II - 7% (sete por cento) no período noturno.
(...)
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§ 24 - Fica o Poder Executivo autorizado, na forma, no prazo e nas
condições previstos em regulamento, a reduzir para 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;
(...)
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 e cuba, inclusive a
de sobrepor.

(...)
XXIII - embalagem em geral, inclusive 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
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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 - recuperador de calor para chuveiros;
XLI - válvulas de descarga sanitária com dois botões;
XLII - 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.
XIV - composto nutricional que contenha pelo menos 40% (quarenta

por cento) de soro de leite em sua composição, classificado na
posição 0404.90.00 da NCM-SH;

XV - bucha vegetal ‘in natura’;
(...)
§ 34 - Fica o Poder Executivo autorizado, na forma, no prazo e nas

condições previstos em regulamento, a reduzir para 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
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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 12% (doze por
cento) a carga tributária nas operações internas promovidas por
estabelecimento industrial com tubos de aço, destinados a irrigação
rural ou a empresa de construção civil.

§ 41 - Fica o Poder Executivo autorizado, na forma, no prazo e nas
condições previstos em regulamento, a reduzir para 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 0% (zero por
cento) a carga tributária nas operações internas com mercadoria de
propriedade do cooperado ou associado e a ele destinada, quando
promovida 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 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 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 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
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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
de industrialização tenham sido utilizados 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 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
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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.

§ 53 - 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 as
mercadorias classificadas nas posições 8535.4010, 8424.9010 e
9026.2010 da NCM-SH, promovidas por estabelecimento industrial
com destino a contribuinte do imposto.

§ 54 - Fica o Poder Executivo autorizado a reduzir para até 0% (zero
por cento) a carga tributária do ICMS nas aquisições internas
realizadas por município até 31 de dezembro de 2008, desde que a
operação promovida pelo vendedor esteja amparada por isenção de
PIS e de COFINS, de automóvel novo de passageiro de fabricação
nacional, com motor de cilindrada não superior a 1.600 cm³ (mil e
seiscentos centímetros cúbicos), destinados à operacionalização de
conselho tutelar municipal a que se refere a Lei Federal nº 8.069, de
1990, observadas a forma e as condições previstas em regulamento e
o seguinte:

I - o tratamento tributário será aplicado à aquisição de um veículo a
cada trezentos mil habitantes, por município;

II - o veículo adquirido deverá conter a inscrição: “Veículo de uso
exclusivo do conselho tutelar do município de (indicar o município),
adquirido com o incentivo da Lei Estadual nº , de 2007”;

III - o veículo deverá permanecer no uso exclusivo do conselho
tutelar municipal pelo prazo mínimo de três anos.

§ 55 - O não-cumprimento das condições previstas no § 54 sujeitará
o município ao pagamento do imposto dispensado com todos os
acréscimos legais, inclusive multa.

§ 56 - Fica o Poder Executivo autorizado a reduzir a carga tributária
do ICMS nas operações internas com veículos automotores usados de
modo que a carga tributária seja de 5% (cinco por cento) da diferença
positiva entre o valor de venda e o valor de aquisição.

§ 57 - Fica o Poder Executivo autorizado a reduzir para 6% (seis por
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cento) a carga tributária nas operações com energia elétrica
destinadas às instituições públicas de ensino superior.

§ 58 - Fica o Poder Executivo autorizado a reduzir para 6% (seis por
cento) a carga tributária nas operações com energia elétrica
destinadas aos hospitais públicos universitários, mantidos por
instituições federais e estaduais de ensino superior.

Art. 13 - (...)
(...)
§ 22 - A base de cálculo do imposto devido pelas empresas

distribuidoras de energia elétrica (estabelecimento gerador e agente
de comercialização), responsáveis pelo pagamento do imposto
relativamente às operações anteriores e posteriores, na condição de
contribuinte substituto, é o valor da operação da qual decorra a
entrega do produto ao consumidor, nele 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 no caso 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 - (...)
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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:

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 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;
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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
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 nas Divisões 13 e 14 da
Classificação Nacional de Atividades Econômicas, 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 nas Divisões 13 e 14 da
Classificação Nacional de Atividades Econômicas, 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;
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(...)
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

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.
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(...)
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 - (...)
§ 9º - As multas previstas nos incisos I, II e IV do caput deste artigo

poderão ser pagas com as seguintes reduções, observado o disposto
no § 10 deste artigo:

1 a 20% (trinta por cento) do valor da multa, quando o pagamento
ocorrer no momento da ação fiscal;

2 a 27% (quarenta por cento) do valor da multa, quando o
pagamento ocorrer no prazo de dez dias do recebimento do Auto de
Infração;

3 a 35% (cinqüenta por cento) do valor da multa, quando o
pagamento ocorrer após o prazo previsto no item 2 deste parágrafo e
até trinta dias contados do recebimento do Auto de Infração;

4 a 45% (sessenta por cento) do valor da multa, quando o
pagamento ocorrer após o prazo previsto no item 3 deste parágrafo e
antes de sua inscrição em dívida ativa.

§ 10 - Relativamente ao crédito tributário de natureza não
contenciosa, as multas a que se refere o caput deste artigo poderão
ser pagas com as seguintes reduções:

1 a 30% (quarenta por cento) do valor da multa, quando o
pagamento ocorrer no prazo de dez dias do recebimento do Auto de
Infração;

2 a 45% (sessenta por cento) do valor da multa, quando o
pagamento ocorrer após o prazo previsto no item 1 deste parágrafo e
antes de sua inscrição em dívida ativa.

§ 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 sessenta dias da ciência do auto
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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 de
transporte de combustível, 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
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trânsito neste Estado, objeto de controle de mercadorias em trânsito,
quando não ocorrido o registro de sua saída deste Estado no prazo
fixado em decreto ou no momento em que se identificar, em território
mineiro, o transportador sem a mercadoria objeto do respectivo
controle fiscal - 40% (quarenta por cento) do valor da operação;

XXX - por deixar o transportador de apresentar ou apresentar depois
de iniciada a conferência fiscal 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. 56 - (...)
§ 4º - (...)
1 - de 15% (quinze por cento), quando se tratar da hipótese prevista

no inciso I deste artigo;
(...)
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, apurada na forma

prevista em regulamento, 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
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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;
(...)
§ 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 - (...)
§ 1º-A - Fica o Poder Executivo autorizado a reduzir para 8 (oito)

Ufemgs o valor da taxa para emissão de segunda via do Certificado
de Licenciamento de Veículo - CRLV.

(...)
§ 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.

(...)
LIVRO SEGUNDO

DO PROCESSO TRIBUTÁRIO ADMINISTRATIVO E DA
ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

TÍTULO I
DO PROCESSO TRIBUTÁRIO ADMINISTRATIVO

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇOES GERAIS

Art. 131 - Este título dispõe sobre o Processo Tributário
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Administrativo (PTA).
Art. 132-A - Serão autuados em forma de PTA:
I - a formalizaçao de crédito tributário;
II - a formulaçao de consulta sobre aplicação da legislação tributária;
III - o requerimento de pedido de regime especial de caráter

individual;
IV - o reconhecimento de isenção concedida em caráter individual;
V - o pedido de restituição de indébito tributário, exceto em se

tratando de devolução por iniciativa da Secretaria de Estado de
Fazenda.

Parágrafo único - Outros procedimentos poderão ser autuados na
forma de PTA, conforme dispuser o regulamento.

Art. 133 - As petições do interessado deverão conter os seguintes
dados:

I - órgão ou autoridade administrativa a que seja dirigido;
II - identificação do interessado e, se representado, de quem o

represente;
III - domicílio do interessado ou local para recebimento de

correspondência, observado o disposto no § 3º do art. 144;
IV - exposição dos fatos e de seus fundamentos e formulação do

pedido, com clareza;
V - data e assinatura do interessado ou de seu representante.
Parágrafo único - Na hipótese de representaçao, será juntada à

petição o respectivo instrumento.
Art. 134 - O PTA forma-se na repartição fazendária competente,

mediante autuação dos documentos com páginas numeradas
seqüencialmente e rubricadas.

Art. 135 - A intervenção do interessado no PTA far-se-á diretamente
ou por intermédio de procurador munido de instrumento de mandato
regularmente outorgado.

Art. 136 - É assegurado ao interessado ampla defesa na esfera
administrativa, aduzida por escrito e acompanhada de todas as provas
que tiver, desde que produzidas na forma e nos prazos legais.

Art. 137 - A errônea denominação dada à defesa ou recurso não
prejudicará a parte interessada, salvo hipótese de má-fé.

Art. 138 - Os prazos do PTA serão contínuos, excluindo-se na
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contagem o dia do início e incluindo-se o dia do vencimento, e só se
iniciam ou vencem em dia de expediente normal na repartição em que
tramita o PTA ou deva ser praticado o ato.

§ 1º - Salvo disposição em contrário, os prazos contar-se-ão da
intimação, do recebimento do PTA ou da prática do ato.

§ 2º - Em se tratando de ato praticado por meio de correio eletrônico
o inicio do prazo, para a administração pública e para o interessado,
será o quinto dia a contar do envio da mensagem.

Art. 139 - Na falta de previsão legal, os atos do PTA serão
cumpridos nos prazos estabelecidos em regulamento.

Art. 140-A - A inobservância dos prazos do PTA pela administração
pública não acarretará a nulidade do procedimento fiscal, sem prejuízo
da responsabilidade disciplinar do funcionário que lhe der causa.

Art. 141 - São deveres do interessado facilitar a entrega e o
recebimento de documentos que interessem à instauração e ao
andamento do PTA.

Art. 142 - O regulamento poderá dispor sobre a tramitação prioritária
do PTA, reduzindo prazos estabelecidos para a administração pública
estadual.

Art. 143 - O PTA poderá ter seus atos praticados mediante utilização
de meios eletrônicos, ou processos simplificados, conforme
estabelecido em regulamento, atendidos os requisitos de segurança e
autenticidade, observado o disposto no § 3º do art. 144.

Art. 144 - As intimações do interessado dos atos do PTA serão
realizadas pessoalmente, por via postal com aviso de recebimento ou
por meio de publicação no órgão oficial dos Poderes do Estado.

§ 1º - A intimação por via postal com aviso de recebimento será
considerada efetivada dez dias após a postagem da documentação
caso no recibo não conste a assinatura ou a data de seu recebimento.

§ 2º - Quando o destinatário se encontrar em local ignorado, incerto
ou inacessível ou ausente do território do Estado, ou quando não for
possível a intimação por via postal, inclusive na hipótese de devolução
pelo correio, a intimação será realizada mediante publicação no órgão
oficial dos Poderes do Estado.

§ 3º - É facultado ao interessado receber as intimações relativas ao
PTA por meio de correiro eletrônico, hipótese em que deverá deixar
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expressa a opção e informar o endereço, inclusive as alterações
posteriores.

CAPÍTULO II
DO PROCESSO DE ISENÇÃO E DE RESTITUIÇÃO

Art. 145 - O reconhecimento de isenção concedida em caráter
individual e o pedido de restituiçao de indébito tributário serão
instruídos de acordo com as exigências legais e regulamentares de
cada caso.

Parágrafo único - A restituição de indébito tributário, 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, restituindo-se o saldo, se houver, conforme
dispuser o regulamento.

CAPÍTULO III
DO PROCESSO DE CONSULTA

Art. 146 - O sujeito passivo ou a entidade representativa de classe
de contribuintes poderá formular consulta escrita à repartição
competente da Secretaria de Estado de Fazenda, sobre aplicação de
legislação tributária, em relação a fato de seu interesse, que será
completa e exatamente descrito na petição.

§ 1º - Se a consulta versar sobre fato já ocorrido, essa circunstância
deverá ser informada na petição.

§ 2º - É facultado ao Secretário de Estado de Fazenda atribuir
eficácia normativa à resposta proferida à consulta.

Art. 147 - A solução à consulta será dada no prazo de 30 (trinta) dias
contados do recebimento do PTA na repartição fazendária
competente.

§ 1º - Tratando-se de matéria complexa, o prazo referido no “caput”
poderá ser prorrogado por igual período, a critério da repartição
fazendária competente.

§ 2º - O prazo previsto no “caput” interrompe-se a partir da data em
que for determinada qualquer diligência, reiniciando-se a partir do
novo recebimento do PTA.

Art. 148 - Nenhum procedimento fiscal será promovido, em relação à
espécie consultada, contra sujeito passivo, no período entre a
protocolização do requerimento de consulta e a ciência da resposta,
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desde que:
I - a protocolização da petição tenha ocorrido até o vencimento da

obrigação a que se refira; e
II - a taxa de expediente respectiva tenha sido devidamente

recolhida.
Art. 149 - O tributo devido conforme resposta dada à consulta será

pago sem imposição de penalidade desde que:
I - seja efetuado o recolhimento dentro do prazo de 15 (quinze) dias

contados da data em que o consulente tiver ciência da resposta; e
II - a protocolização da petição de consulta tenha ocorrido até o

vencimento da obrigação a que se refira.
Art. 150 - O disposto nos arts. 148 e 149 não se aplica à formulação

de consulta:
I - que seja meramente protelatória, assim entendida a que versar

sobre disposição claramente expressa na legislação tributária ou
sobre questão de direito já resolvida por decisão administrativa ou
judicial;

II - que não descreva exata e completamente o fato que lhe deu
origem;

III - que deixe de observar qualquer exigência formal e não seja
suprida no prazo estabelecido pela autoridade fazendária;

IV - após o início de procedimento fiscal relacionado com o seu
objeto;

V - que versar sobre arguição de inconstitucionalidade ou sobre
negativa de aplicação de lei, decreto ou ato normativo.

Art. 151 - Da resposta dada à consulta pela repartição competente
cabe recurso, com efeito suspensivo, ao Secretário de Estado de
Fazenda, no prazo de 15 (quinze) dias contados da data em que o
consulente tiver ciência da resposta.

Art. 152 - A observância pelo consulente da resposta dada à
consulta, enquanto prevalecer o entendimento nela consubstanciado,
exime o contribuinte de qualquer penalidade e exonera-o do
pagamento do tributo considerado não devido no período.

Parágrafo único - A reforma de orientação adotada em solução de
consulta prevalecerá em relação ao consulente após cientificado da
nova orientação.
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CAPÍTULO IV
DOS REGIMES ESPECIAIS

Art. 153 - Os regimes especiais de tributação e os que versem sobre
emissão, escrituração e dispensa de documentos fiscais, de caráter
individual, serão concedidos na forma estabelecida em regulamento.

CAPÍTULO V
DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO

SEÇÃO I
DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

Art. 154 - A exigência de crédito tributário será formalizada em Auto
de Infração, Notificação de Lançamento ou Termo de Autodenúncia,
expedidos ou disponibilizados conforme estabelecido em regulamento.

Art. 155 - Na lavratura de Auto de Infração ou de Notificação de
Lançamento, será observado o seguinte:

I - a assinatura ou o recebimento da peça fiscal não importarão
confissão da infração argüida;

II - as incorreções ou as omissões da peça fiscal não acarretarão a
sua nulidade, quando nela constarem elementos suficientes para
determinar com segurança a natureza da infração argüida.

Art. 156 - Prescinde de assinatura, para todos os efeitos legais, o
documento emitido por processamento eletrônico destinado a
formalizar o lançamento de crédito tributário de natureza não-
contenciosa.

Art. 157 - As ações judiciais propostas contra a Fazenda Pública
Estadual sobre matéria tributária, inclusive mandado de segurança
contra atos de autoridades estaduais, prejudicarão, necessariamente,
a tramitação e o julgamento do respectivo PTA, importando em
solução final do caso na instância administrativa, com referência à
questão discutida em Juízo.

Parágrafo único - Na ocorrência do disposto no caput deste artigo,
os autos ou a peça fiscal serão remetidos, com urgência e
independentemente de requisição, à advocacia do Estado para
exame, orientação e instrução da defesa cabível.

Art. 158 - Na hipótese de Termo de Autodenúncia sem o pagamento
ou parcelamento do débito no prazo de 30 (trinta) dias contados de
sua protocolização, a multa de mora ficará automaticamente majorada
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até o limite estabelecido para a multa aplicável ao crédito tributário de
natureza não-contenciosa em caso de ação fiscal, observadas as
reduções legais previstas, e o crédito tributário será encaminhado
para inscrição em dívida ativa.

§ 1º - Quando o montante do crédito tributário depender de apuração
pelo Fisco, o prazo será contado a partir da data da ciência ao
interessado.

§ 2º - O disposto no “caput” aplica-se, também, no caso de
descumprimento pelo sujeito passivo das disposições que regem o
parcelamento do crédito tributário.

Art. 159-A - Instaura-se o contencioso administrativo fiscal:
I - pela reclamação contra decisão que negar seguimento à

impugnação;
II - pela impugnação regular contra lançamento de crédito tributário

ou contra indeferimento de pedido de restituição de indébito tributário.
Art. 160 - Não será objeto de impugnação o crédito tributário

resultante das situações abaixo indicadas, hipótese em que será
denominado crédito tributário de natureza não-contenciosa:

I - Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias
e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e
Intermunicipal e de Comunicação - ICMS - incidente sobre operação
ou prestação escriturada em livro oficial ou declarada ao Fisco em
documento instituído em regulamento para esta finalidade;

II - tributo apurado em decorrência de escrituração em livro fiscal
adotado pelo contribuinte ou por responsável ou formalmente
declarado ao Fisco;

III - ICMS, proveniente do aproveitamento indevido do crédito
decorrente de operação ou prestação interestadual, calculado
mediante aplicação de alíquota interna;

IV - do descumprimento de obrigação acessória, pela falta de
entrega de documento destinado a informar ao Fisco a apuração do
ICMS;

V - do não-pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículo
Automotor - IPVA -;

VI - do não-pagamento de taxa em que o fato gerador se tenha
materializado a partir de requerimento formal do contribuinte ao órgão
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prestador do serviço ou titular do exercício do poder de polícia, ou cujo
valor tenha sido apurado com base em informações fornecidas pelo
próprio contribuinte.

§ 1º - Considera-se também declarado ao Fisco o valor do ICMS
destacado:

I - em nota fiscal de produtor ou em outro documento fiscal, nos
casos em que o contribuinte esteja dispensado de escrituração;

II - em documento fiscal não registrado em livro próprio por
contribuinte do imposto obrigado à escrituração fiscal.

§ 2º - O pedido de parcelamento, bem como o pagamento de crédito
tributário por meio de cheque sem a suficiente provisão de fundos em
poder do sacado ou cujo pagamento seja frustrado por circunstância
diversa que impeça o recebimento de seu valor, implicam o
reconhecimento do crédito tributário, excluem a possibilidade de
apresentação de impugnação ou recurso, e importam na desistência
dos já interpostos.

Art. 161 - Nenhum processo por infração à legislação tributária será
arquivado senão após decisão final proferida na esfera administrativa,
nem sobrestado, salvo nos casos previstos em lei.

SEÇÃO II
DA TRAMITAÇÃO DO PTA RELATIVO AO CRÉDITO

TRIBUTÁRIO DE NATUREZA CONTENCIOSA
SUBSEÇÃO I

DO RITO DE TRAMITAÇÃO
Art. 162 - A tramitação e o julgamento do PTA de natureza

contenciosa poderão ser diferenciados, observados os critérios e a
forma previstos em regulamento, em razão do menor valor do crédito
tributário ou da menor complexidade da matéria discutida, hipóteses
em que o procedimento será denominado rito sumário.

Parágrafo único - Salvo nas hipóteses expressamente estabelecidas
em regulamento, é vedada a mudança de rito.

SUBSEÇÃO II
DA IMPUGNAÇÃO E DA MANIFESTAÇÃO FISCAL

Art. 163 - A impugnação será dirigida ao Conselho de Contribuintes
e entregue na repartição fazendária competente ou remetida por via
postal ou outro meio, conforme dispuser o regulamento, no prazo de
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30 (trinta) dias.
§ 1º - Findo o prazo de 30 (trinta) dias da intimação do contribuinte

ou do responsável sem pagamento do débito nem apresentação de
defesa, o sujeito passivo será declarado revel, importando em
reconhecimento do crédito tributário.

§ 2º - Nos 10 (dez) dias subseqüentes ao término do prazo
estabelecido no parágrafo anterior, será certificada a revelia, instruído
definitivamente o PTA e encaminhado para inscrição do crédito
tributário em dívida ativa.

Art. 164 - Na impugnação será alegada de uma só vez a matéria
relacionada com a situação fiscal de que decorreu o lançamento ou o
indeferimento do pedido de restituição de indébito tributário,
observado o disposto no regulamento.

Art. 165 - O chefe da repartição fazendária de formação do PTA, ou
funcionário por ele designado, negará seguimento à impugnação que:

I - for apresentada fora do prazo legal ou em que for manifesta a
ilegitimidade da parte, devendo a negativa de seguimento ser
formalmente comunicada ao impugnante no prazo de 5 (cinco) dias;

II - estiver desacompanhada do comprovante de recolhimento da
taxa de expediente devida ou em que não seja comprovado o
recolhimento desta no prazo estabelecido em regulamento,
independentemente de comunicação ao impugnante.

Art. 166 - No caso de irregularidade de representação, o chefe da
repartição fazendária intimará o sujeito passivo a sanar o vício no
prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não-seguimento da impugnação.

Art. 167 - No caso de negativa de seguimento de impugnação,
caberá reclamação à Câmara de Julgamento, no prazo de dez dias.

Parágrafo único - O disposto neste artigo não se aplica na hipótese
de negativa de seguimento de impugação em razão de não-
recolhimento ou não-comprovação de recolhimento da taxa de
expediente devida.

Art. 168 - Recebida e autuada a impugnação com os documentos
que a instruem, a repartição fazendária competente providenciará,
conforme o caso:

I - a manifestação fiscal, no prazo de 15 (quinze) dias, e
encaminhará o PTA ao Conselho de Contribuintes;
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II - reformulação do crédito tributário.
§ 1º - Caso o lançamento seja reformulado e resulte em aumento do

valor do crédito tributário, inclusão de nova fundamentação legal ou
material ou alteração da sujeição passiva, será aberto ao sujeito
passivo o prazo de 30 (trinta) dias para impugnação, aditamento da
impugnação ou pagamento do crédito tributário com os mesmos
percentuais de redução de multas aplicáveis nos 30 (trinta) dias do
recebimento do Auto de Infração.

§ 2º - Nas hipóteses de reformulação do lançamento não alcançadas
pelo parágrafo anterior, será aberto prazo de 10 (dez) dias para
aditamento da impugnação ou pagamento do crédito tributário com os
mesmos percentuais de redução de multas a que se refere o
parágrafo anterior.

SUBSEÇÃO III
DA ASSESSORIA DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES

Art. 169-A - São atribuições da Assessoria do Conselho de
Contribuintes a instrução e o parecer de mérito, inclusive sobre o
resultado das diligências, dos despachos interlocutórios e das perícias
deliberados em sessão de julgamento, no PTA em tramitação no
Conselho, nas seguintes fases:

I - de impugnação, relativamente ao PTA submetido ao rito ordinário;
II - de recurso de revisão, quando este tenha como pressuposto

divergência entre decisões do Conselho de Contribuintes quanto à
aplicação da legislação tributária, proferidas por meio de acórdão.

Parágrafo único - Compete também à Assessoria do Conselho de
Contribuintes:

I - declarar a deserção de recurso de revisão, na hipótese de não-
indicação da decisão divergente pelo recorrente;

II - outras atividades relativas ao contencioso administrativo
estabelecidas em regulamento.

Art. 170-A - A Assessoria do Conselho de Contribuintes:
I - proferirá despacho no prazo de 20 (vinte) dias, determinando

diligência ou interlocutório quando considerá-los necessários ao
esclarecimento da lide;

II - emitirá, dentro de 30 (trinta) dias, parecer fundamentado e
conclusivo sobre as questões preliminares e de mérito e o
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encaminhará à Câmara, acompanhado, quando necessário, de cópias
dos atos normativos aplicáveis à matéria.

§ 1º - Versando a impugnação sobre matéria sumulada pelo
Conselho de Contribuintes, a Assessoria fica dispensada da
elaboração do parecer de mérito, cabendo-lhe indicar a respectiva
súmula.

§ 2º - Quando a Assessoria considerar necessária a realização da
prova pericial requerida, manifestar-se-á somente sobre esta
preliminar e, após decisão da câmara, emitirá o parecer de mérito.

SUBSEÇÃO IV
DA PERÍCIA

Art. 171 - A perícia será realizada quando deferido o pedido do
requerente pela Câmara ou quando esta a determinar de ofício.

Art. 172 - Relativamente ao pedido de perícia do requerente:
I - não será apreciado quando desacompanhado da indicação

precisa de quesitos;
II - será indeferido quando o procedimento for:
a) desnecessário para a elucidação da questão ou suprido por

outras provas produzidas;
b) de realização impraticável;
c) considerado meramente protelatório.
Art. 173 - O regulamento estabelecerá a forma e o prazo para

apresentação de quesitos, sobre a indicação de assistente técnico e a
designação de perito, observado o seguinte:

I - a perícia será efetuada por funcionário do Estado que não tenha
nenhuma vinculação com o feito fiscal, de reconhecida capacidade e
conhecimento técnico sobre a matéria;

II - Os assistentes técnicos indicados pelas partes poderão
acompanhar os trabalhos de perícia;

III - as partes poderão apresentar parecer elaborado por assistente
técnico legalmente habilitado, em prazo igual ao concedido ao perito
designado;

IV - sobre o laudo do perito e o parecer do assistente técnico
manifestar-se-ão o sujeito passivo e a autoridade fazendária
designada pela repartição fiscal.

SUBSEÇÃO V
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DO JULGAMENTO
Art. 174 - O PTA será incluído em pauta de julgamento, que será

publicada com antecedência mínima de 11 (onze) dias úteis contados
da realização da respectiva sessão, tendo vista dos autos, nos prazos
previstos no regulamento, o sujeito passivo, o revisor, o advogado do
Estado e o relator.

Art. 175 - Na sessão de julgamento, a questão preliminar será
decidida previamente, entrando-se na discussão e no julgamento da
matéria principal se rejeitada aquela ou se não houver
incompatibilidade com a apreciação do mérito.

Art. 176 - Das decisões da Câmara de Julgamento cabe Recurso de
Revisão para a Câmara Especial, no prazo de 10 (dez) dias contados
da intimação do acórdão, nas seguintes hipóteses:

I - quando a decisão da Câmara de Julgamento resultar de voto de
qualidade proferido pelo seu Presidente;

II - no caso de PTA submetido ao rito ordinário, quando a decisão
recorrida seja divergente, quanto à aplicação da legislação tributária,
de outra proferida por câmara do Conselho de Contribuintes.

§ 1º - Não ensejará Recurso de Revisão:
I - a decisão tomada pelo voto de qualidade, relativa a:
a) questão preliminar;
b) concessão de dedução de parcela do crédito tributário escriturada

ou paga após a ação fiscal;
II - a decisão relativa ao cancelamento ou redução de multa isolada

pelo órgão julgador, conforme estabelecido em lei.
§ 2º - Em se tratando de decisão da Câmara de Julgamento que

resultar de voto de qualidade do Presidente desfavorável à Fazenda
Pública Estadual, o Recurso de Revisão será interposto de ofício pela
própria Câmara de Julgamento, mediante declaração na decisão.

§ 3º - O disposto no parágrafo anterior não prejudicará a
interposição de Recurso de Revisão pela Fazenda Pública Estadual.

Art. 177 - O Presidente do Conselho de Contribuintes negará
seguimento ao Recurso de Revisão interposto indevidamente:

I - com base nos pressupostos de cabimento relativos ao quórum de
decisão ou ao rito de tramitação do PTA;

II - fundamentado nas vedações de que trata o § 1º do artigo
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anterior.
Parágrafo único - O disposto no “caput” aplica-se também no caso

de protocolização de petição de recurso sem a juntada ou
comprovação, no prazo estabelecido em regulamento, do pagamento
da taxa de expediente devida, independentemente de comunicação ao
sujeito passivo.

Art. 178 - Relativamente ao Recurso de Revisão interposto com
fundamento no art. 176, II, será observado o seguinte:

I - a petição indicará de forma precisa a decisão divergente cujo
acórdão tenha sido publicado no máximo 5 (cinco) anos antes da data
da publicação da decisão recorrida, sob pena de ser declarado
deserto;

II - não será conhecido se versar, exclusivamente, sobre:
a) questão iterativamente decidida ou sumulada pelo Conselho de

Contribuintes ou solucionada em decorrência de ato normativo;
b) incompetência do órgão julgador para conhecimento da

pretensão;
c) decisão tomada com fundamento no art. 112 da Lei Federal n°

5.172, de 25 de outubro de 1966 - CTN -;
III - manifestar-se-á em relação ao recurso servidor diverso daquele

que já se tenha manifestado na fase de impugnação.
Art. 179 - O relator do Recurso de Revisão será de representação

diversa daquela do relator do acórdão recorrido.
Art. 180 - O Recurso de Revisão admitido devolve à Câmara

Especial o conhecimento de toda a matéria a que se refere o PTA.
Art. 181 - São irrecorríveis, na esfera administrativa:
I - a decisão de Câmara de Julgamento que resolver sobre incidente

processual, reclamação, pedido de produção de prova, cancelamento
ou redução de multa isolada, conforme estabelecido em lei;

II - a declaração de deserção do Recurso de Revisão;
III - a negativa de seguimento do Presidente do Conselho de

Contribuintes;
IV - a decisão da Câmara Especial que julgar o conhecimento e o

mérito do Recurso de Revisão.
Art. 182 - Não se incluem na competência do órgão julgador:
I - a declaração de inconstitucionalidade ou a negativa de aplicação
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de ato normativo, inclusive em relação à consulta a que for atribuído
este efeito pelo Secretário de Estado de Fazenda, nos termos do art.
146, § 2º;

II - a aplicação da eqüidade.
Art. 183 - Põe fim ao contencioso administrativo fiscal:
I - a decisão irrecorrível para ambas as partes;
II - o término do prazo, sem interposição de recurso;
III - a desistência de impugnação ou recurso;
IV - o ingresso em juízo, antes de proferida ou de tornada irrecorrível

a decisão administrativa;
V - pagamento do crédito tributário;
VI - cancelamento da exigência fiscal.
Parágrafo único - Considera-se também como desistência de

impugnação ou de Recurso de Revisão a não-comprovação ou o não-
recolhimento da taxa de expediente, se devida.

CAPÍTULO VI
DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES

Art. 184 - O Conselho de Contribuintes do Estado de Minas Gerais,
integrante da estrutura administrativa da Secretaria de Estado de
Fazenda, colegiado de composição paritária, formado por
representantes da Fazenda Pública Estadual e de entidades de
classes de contribuintes, é o órgão a quem compete dirimir as
questões de natureza tributária suscitadas entre o sujeito passivo e a
Fazenda Pública Estadual.

Art. 185 - O Conselho de Contribuintes compõe-se de 12 (doze)
membros efetivos e igual número de membros suplentes, com
representação paritária da Fazenda Pública Estadual e de classes de
contribuintes.

Art. 186 - O Conselho de Contribuintes é organizado em:
I - Câmaras de Julgamento;
II - Câmara Especial;
III - Conselho Pleno.
Art. 187 - Os membros do Conselho de Contribuintes serão

nomeados pelo Governador do Estado, para mandato de dois anos,
entre:

I - representantes dos contribuintes indicados em listas tríplices pela
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Federação das Associações Comerciais, Industriais, Agropecuárias e
de Serviços do Estado de Minas Gerais - FEDERAMINAS -, pela
Federação do Comércio do Estado de Minas Gerais - FECOMÉRCIO -
, pela Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais - FIEMG -,
pela Federação da Agricultura do Estado de Minas Gerais - FAEMG -,
e pela Federação das Empresas de Transporte de Carga do Estado
de Minas Gerais - FETCEMG -;

II - representantes da Fazenda Pública Estadual indicados pelo
Secretário de Estado de Fazenda.

§ 1º - Para efeitos de nomeação, será observado o seguinte:
I - relativamente aos membros efetivos de cada representação:
a) serão mantidos no mínimo dois e no máximo quatro membros

efetivos que tenham atuado no mandato anterior;
b) é vedada a nomeação de um mesmo representante por mais de

três mandatos consecutivos, exceto na hipótese prevista no inciso I do
art. 189;

II - relativamente aos membros suplentes, é vedada a nomeação de
representante que tenha exercido como membro efetivo os três
mandatos imediatamente anteriores.

§ 2º - Para os efeitos do disposto no inciso II do “caput”, o
Subsecretário da Receita Estadual apresentará lista indicando vinte e
quatro funcionários da ativa, incluído o nome daquele que esteja
exercendo a presidência do Conselho de Contribuintes.

Art. 188 - Para subsidiar a nomeação dos membros do Conselho de
Contribuintes será realizada avaliação prévia de conhecimentos e de
experiência em matéria fiscal-tributária, na forma em que dispuser o
regulamento.

Art. 189 - O Governador do Estado designará, entre os membros
efetivos, para o período de um ano:

I - o Presidente do Conselho de Contribuintes entre os membros de
representação fazendária;

II - o Vice-Presidente do Conselho de Contribuintes entre os
membros de representação classista;

III - o Presidente da Terceira Câmara de julgamento entre os
membros de representação fazendária;

IV - os Vices-Presidentes das Câmaras de Julgamento, observando-
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se que quando a Presidência de uma Câmara recair em membro de
uma representação, a Vice-Presidência será exercida por membro
representante da outra.

Parágrafo único - Presidirão a Primeira e a Segunda Câmaras de
Julgamento, respectivamente, o Presidente e o Vice-Presidente do
Conselho.

Art. 190 - As Câmaras de Julgamento, em número de três, são
compostas cada uma de quatro membros, sendo dois representantes
dos contribuintes e dois representantes da Fazenda Pública Estadual,
e terão igual competência, admitida a especialização por matéria.

Parágrafo único - Sempre que a necessidade do serviço exigir,
poderão ser criadas câmaras suplementares, mediante representação
do Presidente do Conselho ao Secretário de Estado de Fazenda,
observado o seguinte:

I - as câmaras serão instaladas por meio de resolução do Secretário
de Estado de Fazenda e convocação de membros suplentes, podendo
ser nomeados novos membros, na forma estabelecida nesta lei.

II - os mandatos dos membros terminarão juntamente com os dos
demais Conselheiros.

III - as câmaras terão duração limitada ao término do mandato dos
respectivos membros, prorrogável, se necessário.

Art. 191 - A Câmara Especial é composta pelos Presidentes e pelos
Vices-Presidentes da Primeira, da Segunda e da Terceira Câmaras de
Julgamento e presidida pelo Presidente do Conselho.

Parágrafo único - Respeitado o limite de oito membros, comporão
ainda a Câmara Especial o Presidente e o Vice-Presidente de cada
Câmara de Julgamento suplementar, mediante sistema de rodízio.

Art. 192 - Nas sessões de julgamento, o Presidente da Câmara tem,
além do voto ordinário, o de qualidade, no caso de empate.

Art. 193 - A Câmara só funcionará quando presente a maioria de
seus membros e, ressalvadas as hipóteses previstas em regulamento,
decidem por acórdão.

Parágrafo único - O acórdão será redigido pelo Conselheiro relator,
salvo se vencido, hipótese em que o Presidente designará para fazê-
lo um dos Conselheiros cujo voto tenha sido vencedor,
preferencialmente o revisor.
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Art. 194 - O Conselho de Contribuintes organizará seu Regimento
Interno que, aprovado pelo Governador do Estado, será publicado por
decreto.

Parágrafo único - O Regimento Interno disporá sobre o
funcionamento e a competência das Câmaras e do Conselho Pleno,
bem como da composição deste.

Art. 195 - A assistência da Fazenda Pública Estadual junto ao
Conselho de Contribuintes será exercida pela Advocacia do Estado,
na forma em que dispuser o regulamento.

Art. 196 - Os membros do Conselho e os advogados do Estado são
remunerados por sessão a que comparecerem, na forma e nas
condições estabelecidas em decreto do Poder Executivo, em
atendimento à necessidade dos serviços.

Art. 197 - É vedada a realização de mais de uma sessão de
julgamento por dia em cada Câmara, independentemente da
quantidade de PTAs incluídos em pauta.

Art. 198 - Caracteriza renúncia tácita ao mandato de Conselheiro:
I - o descumprimento, por duas vezes a cada semestre, do prazo

fixado em regulamento para a redação do acórdão;
II - o não-comparecimento a três sessões consecutivas.
Parágrafo único - O disposto no “caput” não se aplica quando

apresentada justificativa prévia, fundamentada e por escrito, e esta
seja aceita pelo Presidente do Conselho.

Art. 199 - Perderá a qualidade de membro do Conselho de
Contribuintes o representante da Fazenda Pública Estadual que
durante o mandato se licenciar para tratar de interesses particulares,
exercer cargo em comissão, se aposentar, for exonerado ou demitido
de seu cargo efetivo, ou suspenso de suas atividades.

CAPÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 200 - A representação fiscal para fins penais relativa aos crimes
contra a ordem tributária definidos nos arts. 1º e 2º da Lei Federal nº
8.137, de 27 de dezembro de 1990, será encaminhada ao Ministério
Público para o procedimento criminal cabível, nos casos previstos em
regulamento, após proferida decisão final na esfera administrativa,
sobre a exigência fiscal do crédito tributário correspondente.
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(...)
Art. 219 - (...)
§ 1º - (...)
III - nos casos previstos em regulamento, inscrição como

contribuinte, alteração cadastral que envolva inclusão ou substituição
de sócio ou reativação da inscrição estadual;

(...)
Art. 219-A - A certidão de débitos tributários será considerada

positiva com efeito de negativa quando dela constar crédito tributário
cuja exigibilidade esteja suspensa ou em curso de cobrança executiva
com penhora suficiente de bens, o que deverá ser comprovado pelo
interessado perante a administração.

Parágrafo único - Terá os mesmos efeitos da certidão de que trata o
“caput” a certidão referente a responsável subsidiário, antes do
despacho do juiz que ordenar sua citação em processo de execução
fiscal.

Art. 230-A -. Os atos e as intimações da Secretaria de Estado de
Fazenda, inclusive os relativos ao Processo Tributário Administrativo,
poderão ser realizados por meio de publicação eletrônica do referido
Órgão, conforme disciplinado em regulamento.”.

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 - Ficam convalidados os procedimentos adotados pelos

contribuintes a partir de 1º de janeiro de 2006 até a data de início de
vigência desta lei, relativamente ao disposto no art. 20-K da Lei nº
6.763, de 26 de dezembro de 1975.

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:
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“Art. 12 - (...)
§ 20-A - (...)
I - têxteis, de fiação, de vestuário, de cobertura, 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 o programa de

parcelamento de débitos fiscais relacionados com o ICM e o ICMS,
suas multas e demais acréscimos legais, vencidos até 31 de outubro
de 2007, constituídos ou não, inscritos ou não em dívida ativa,
inclusive ajuizados, nos termos dos Convênios ICMS nºs 51, de 18 de
abril de 2007, e 107, de 10 de setembro de 2007, e do regulamento,
que estabelecerá as condições e requisitos necessários à sua
implementação.

§ 1º - O débito será consolidado na data do pedido de ingresso no
programa, com todos os acréscimos legais vencidos previstos na
legislação vigente na data dos respectivos fatos geradores da
obrigação tributária.

§ 2º - Poderão ser incluídos na consolidação os valores
espontaneamente denunciados ou informados pelo contribuinte à
repartição fazendária, decorrentes de infrações relacionadas a fatos
geradores do ICM e do ICMS, ocorridos até 31 de outubro de 2007.

§ 3º - O débito consolidado poderá ser pago:
I - à vista:
a) com 90% (noventa por cento) de redução de multas;
b) com 70% (setenta por cento) de redução de juros;
II - em duas parcelas iguais e sucessivas:
a) com 88% (oitenta e oito por cento) de redução de multas;
b) com 68% (sessenta e oito por cento) de redução de juros;
III - em três parcelas iguais e sucessivas:
a) com 86% (oitenta e seis por cento) de redução de multas;
b) com 66% (sessenta e seis por cento) de redução de juros;
IV – em quatro parcelas iguais e sucessivas:
a) com 84% (oitenta e quatro por cento) de redução de multas;
b) com 64% (sessenta e quatro por cento) de redução de juros;
V - em 5 (cinco) ou em até 180 (cento e oitenta) parcelas iguais e
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sucessivas, com redução de até 50% (cinqüenta por cento) das multas
punitivas e moratórias e até 40% (quarenta por cento) dos demais
acréscimos e encargos.

§ 4º - Serão aplicados juros equivalentes à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC -, acumulada
mensalmente e calculada a partir do mês subseqüente à
homologação, ou 1% (um por cento) relativamente ao mês em que o
pagamento for efetuado, caso a taxa SELIC ainda não tenha sido
divulgada.

§ 5º - As reduções a que se refere este artigo não se acumulam com
nenhuma outra concedida para o pagamento do tributo, inclusive com
os benefícios de que tratam as Leis nºs 12.733, de 30 de dezembro de
1997; 15.273, de 29 de julho de 2004, e 16.318, de 11 de agosto de
2006, à exceção da redução prevista no § 3º do art. 53 da Lei nº
6.763, de 26 de dezembro de 1975.

§ 6º - A formalização de pedido de ingresso no programa, que
deverá ser efetuada até 29 de fevereiro de 2008, implica o
reconhecimento dos débitos tributários nele incluídos, ficando
condicionada à desistência de eventuais recursos, ações ou embargos
à execução fiscal, com renúncia ao direito sobre o qual se fundem,
nos autos judiciais respectivos, e à desistência de eventuais
impugnações, defesas e recursos apresentados no âmbito
administrativo.

§ 7º - O pagamento da parcela única ou da primeira parcela deverá
ser realizado até 31 de março de 2008.

§ 8º - Relativamente ao parcelamento previsto neste artigo:
I - para os pagamentos acima de 120 (cento e vinte) parcelas,

poderá ser exigida garantia, nos termos de regulamento;
II - no pagamento de parcela em atraso, serão aplicados os

acréscimos legais previstos na legislação do ICMS;
III - aplicam-se os benefícios previstos neste artigo ao saldo

remanescente de crédito tributário objeto de parcelamento em curso,
observado o disposto no § 3º;

IV - o valor das parcelas não poderá ser inferior a R$500,00
(quinhentos reais);

V - não será exigida do sujeito passivo autorização para débito
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automático das parcelas em conta corrente mantida em instituição
financeira conveniada com a Secretaria de Estado de Fazenda;

VI - não será aplicada a tabela Price para liquidação do crédito
tributário;

VII - na hipótese de desistência ou revogação do parcelamento:
a) será, imediatamente, promovida a reconstituição do saldo

devedor, com todos os ônus legais e restauração das multas que
tenham sido reduzidas;

b) do saldo reconstituído na forma prevista na alínea “a”, será
abatida a importância efetivamente recolhida nos termos deste artigo.

§ 9º - 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
parcelados nos termos definidos em regulamento.

§ 10 - Implica revogação do parcelamento:
I - a inobservância de qualquer das exigências estabelecidas neste

artigo;
II - estar em atraso, por prazo superior a 90 (noventa) dias, com o

pagamento de qualquer parcela;
III - a desconstituição da garantia a que se refere o inciso I do § 8º;
IV - o inadimplemento do imposto devido por mais de 90 (noventa)

dias, relativamente a fatos geradores ocorridos após a data da
homologação do ingresso no programa.

§ 11 - O disposto neste artigo não autoriza a restituição ou a
compensação de importâncias já recolhidas.

Art. 6º - Aplica-se o disposto no art. 5º ao crédito tributário relativo às
Taxas de Gerenciamento, de Fiscalização e de Expediente do
Sistema de Transporte Coletivo:

I - Intermunicipal, de que tratam o item 1 da Tabela C da Lei nº
6.763, de 26 de dezembro de 1975, e o § 1º do art. 11 da Lei nº
11.403, de 21 de janeiro de 1994;
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II - Metropolitano, de que trata o § 2º do art. 11 da Lei nº 11.403, de
1994.

Art. 7º - Aplica-se o disposto no art. 5º ao crédito tributário relativo às
multas por infração à legislação florestal, autuado até 31 de outubro
de 2007, formalizado ou não.

Art. 8º - O inciso III do art. 3º e o inciso III do art. 10 da Lei nº 14.937,
de 23 de dezembro de 2003, passam a vigorar com a seguinte
redação:

“Art. 3º - (...)
III - de veículo automotor novo com até 127 HP de potência bruta

(SAE), de motorista portador de deficiência físico-motora cuja
habilitação seja restrita a veículo especialmente equipado, ainda que
apenas com direção hidráulica ou câmbio automático, de série ou não.

(...)
§ 6º - Na hipótese do inciso VIII, os valores já pagos serão

restituídos ao contribuinte, em até 3 (três) meses, em valor
proporcional aos meses que faltem para o encerramento do exercício.

(...)
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. 9º - 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 -,



1453

e 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

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. 10 - 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. 11 - Fica o Poder Executivo autorizado, na forma e condições

previstas em regulamento, a dispensar 75% (setenta e cinco por
cento) do ICMS decorrente do não- estorno de crédito fiscal cujos
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fatos geradores tenham ocorrido em período anterior a 15 de
setembro de 1996, bem como a dispensar a cobrança de 100% (cem
por cento) de juros e multas, referentes às operações de exportação
de ferro fundido bruto (ferro-gusa) e ferroligas classificados,
respectivamente, nas posições 7201 e 7202 da Nomenclatura
Brasileira de Mercadorias - Sistema Harmonizado - NBM-SH.

§ 1º - O requerimento para liquidação do crédito tributário nos
termos deste artigo, que deverá ser efetuado até 29 de fevereiro de
2008, implica o reconhecimento dos débitos tributários nele incluídos,
ficando condicionada à desistência de eventuais recursos, ações ou
embargos à execução fiscal, com renúncia ao direito sobre o qual se
fundem, nos autos judiciais respectivos, e à desistência de eventuais
impugnações, defesas e recursos apresentados no âmbito
administrativo.

§ 2º - As reduções a que se refere este artigo não se acumulam com
nenhuma outra concedida para o pagamento do tributo, inclusive com
os benefícios de que tratam as Leis nºs 12.733, de 30 de dezembro de
1997; 15.273, de 29 de julho de 2004, e 16.318, de 11 de agosto de
2006.

§ 3º - O pagamento em parcela única ou da primeira parcela, no
caso de parcelamento, deverá ser realizado até 31 de março de 2008.

§ 4º - Relativamente ao parcelamento de que trata o § 3º deste
artigo:

I - poderá ser pago em no máximo 60 (sessenta) parcelas;
II - poderá ser exigida garantia, nos termos de regulamento;
III - no pagamento de parcela em atraso, serão aplicados os

acréscimos legais previstos na legislação do ICMS;
IV - aplicam-se os benefícios previstos neste artigo ao saldo

remanescente de crédito tributário objeto de parcelamento, observado
o disposto no § 2º;

V - o valor das parcelas não poderá ser inferior a R$500,00
(quinhentos reais);

VI - serão aplicados juros equivalentes à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC -, acumulada
mensalmente e calculada a partir do mês subseqüente à
homologação, ou 1% (um por cento) relativamente ao mês em que o



1455

pagamento seja efetuado, caso a taxa SELIC ainda não tenha sido;
VII - na hipótese de desistência ou revogação do parcelamento:
a) será imediatamente promovida a reconstituição do saldo devedor,

com todos os ônus legais e restauração das multas que tenham sido
reduzidas;

b) do saldo reconstituído na forma prevista na alínea “a”, será
abatida a importância efetivamente recolhida nos termos deste artigo.

§ 5º - 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
parcelados nos termos definidos em regulamento.

§ 6º - Implica revogação do parcelamento:
I - a inobservância de qualquer das exigências estabelecidas neste

artigo;
II - estar em atraso, por prazo superior a 90 (noventa) dias, com o

pagamento de qualquer parcela;
III - a desconstituição da garantia a que se refere o inciso II do § 4º;
IV - o inadimplemento do imposto devido por mais de 90 (noventa

dias), relativamente a fatos geradores ocorridos após a data da
homologação do parcelamento de que trata este artigo.

§ 7º - O disposto neste artigo não autoriza a restituição ou a
compensação de importâncias já recolhidas.

Art. 12 - Aplicam-se as mesmas reduções de multas de que trata o §
11 do art. 53 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, caso seja
sanada a irregularidade e efetuado o pagamento integral no prazo de
até 60 (sessenta dias) contados da data da publicação desta lei.

Art. 13 - As modificações relativas ao Processo Tributário
Administrativo introduzidas por esta lei aplicar-se-ão aos processos
em curso a partir de sua vigência, preservados os atos processuais
até então praticados.

Art. 14 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, exceto
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em relação aos seguintes dispositivos:
I - alterações introduzidas no art. 12 da Lei nº 6.763, de 1975, e na

Tabela F anexa à mesma lei, que entrarão em vigor após 90 (noventa)
dias contados da data da publicação desta lei;

II - §§ 1º e 6º do art. 91 da Lei nº 6.763, de 1975, cujos efeitos
retroagirão a 1º de julho de 2007;

III - arts. 131 a 200 da Lei n° 6.763, de 1975, que  entrarão em vigor
no primeiro dia do terceiro mês subseqüente ao de sua publicação;

IV - §§ 9º e 10 do art. 53 e item 1 do § 4º do art. 56 da Lei n° 6.763,
de 1975, que entrarão em vigor em 1º de abril de 2008.

Art. 15 - Ficam revogados:
I - a partir da data da publicação desta lei, 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; e o art. 10 da Lei nº 14.066, de 22 de
novembro de 2001;

II - a partir do primeiro dia do terceiro mês subseqüente ao da
publicação desta lei, os arts. 36 a 38 e 203, § 1º, da Lei n° 6.763, de
1975; e a Lei n° 13.470, de 17 de janeiro de 2000.

Sala das Comissões, 7 de dezembro de 2007.
Zé Maia, Presidente - Jayro Lessa, relator - Elisa Costa - Antônio

Júlio - Sebastião Helvécio.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 12 DE DEZEMBRO DE 2007

ATAS
ATA DA 59ª REUNIÃO ESPECIAL DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 6/12/2007
Presidência do Deputado Adalclever Lopes

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa -
Registro de presença - Destinação da reunião - Execução do Hino
Nacional - Palavras do Deputado Vanderlei Miranda - Exibição de
vídeo - Entrega de placa - Palavras do Pastor Ian Alone Pereira -
Apresentação musical - Palavras do Sr. Presidente - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Adalclever Lopes - Agostinho Patrús Filho - Antônio Genaro -

Antônio Júlio - Carlin Moura - Dalmo Ribeiro Silva - Djalma Diniz -
Gilberto Abramo - Vanderlei Miranda - Weliton Prado.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Adalclever Lopes) - Às 20h15min,

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

Ata
- O Deputado Antônio Genaro, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à

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

O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa os Exmos. Srs.
Betinho Duarte, Ouvidor-Geral do Município, representando o Prefeito
Municipal de Belo Horizonte, Fernando Damata Pimentel; os Revmos.
Srs. Pastor Ian Alone Pereira, Superintendente da Rede Super de
Televisão; e Pastor Márcio Valadão, Presidente da Igreja Batista da
Lagoinha; a Exma. Sra. Inácia Soares, Diretora de Programação da
TV Rede Super; e os Exmos. Srs. Deputado Antônio Genaro; e
Deputado Vanderlei Miranda, autor do requerimento que deu origem a
esta homenagem.

Registro de Presença
O locutor - Gostaríamos de registrar a presença do Exmo. Sr.
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Ricardo Guimarães e esposa, Diretores do Hospital de Olhos; do
Exmo. e Revmo. Sr. Bispo José Moreno, da Igreja Anglicana; do
Revmo. Sr. Pastor Antônio Carlos Menezes, da Igreja Presbiteriana; e
Exmo. Sr. Fábio Drumond, Presidente da Loteria Mineira.

Destinação da Reunião
O locutor - Destina-se esta reunião a homenagear a Rede Super de

Televisão pelos seus 5 anos de fundação.
Execução do Hino Nacional

O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Hino Nacional.
- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Palavras do Deputado Vanderlei Miranda
Exmo. Sr. Deputado Adalclever Lopes, representando o Presidente

da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, Deputado
Alberto Pinto Coelho, e presidindo os trabalhos desta solenidade, meu
companheiro e Líder da Bancada do PMDB; meu querido amigo
Pastor Ian Alone Pereira, Superintendente da Rede Super de
Televisão; caro colega Deputado Estadual Antônio Genaro; meu
querido amigo Betinho Duarte, Ouvidor-Geral do Município de Belo
Horizonte, representando o Prefeito da nossa Capital, Fernando
Damata Pimentel; Pastor Márcio Valadão, querido e dileto amigo,
Presidente da Igreja Batista da Lagoinha; Sra. Inácia Soares, querida
amiga, Diretora de Programação da TV Rede Super; pastores e
pastoras; irmãos e irmãs; povo maravilhoso de Deus que, nesta noite,
se reúne aqui; amigos e amigas da TV Assembléia e da TV Rede
Super, que recebem as imagens e os sons desta solenidade, boa
noite!

Tenho por hábito não escrever nada para o pronunciamento, porque
não consigo acompanhar ou falar a partir de um esboço preparado.
Rapidamente deixarei aqui registradas algumas palavras. Neste pouco
tempo, quero expressar o sentimento do meu coração em relação ao
trabalho que a Rede Super vem realizando ao longo de dez anos,
especialmente cinco como TV segmentada para o povo cristão, com
uma audiência maravilhosa em todas as camadas da sociedade,
alcançando as pessoas independentemente da sua profissão e
confissão religiosas. Isso alegra o nosso coração. Temos uma ligação
muito forte com a TV. Aqueles que apresentam os programas e
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ajudam a colocá-los no ar, a equipe técnica, o pessoal do estúdio, os
câmeras, enfim, todos aqueles que trabalham ali para que essa
programação chegue até às pessoas estão de parabéns. Na verdade,
a homenagem tem a intenção de deixar registrada nesses cinco anos
uma coincidência: ao mesmo tempo que tenta dizer de alguma forma
o quanto a TV Rede Super tem sido importante nesses cinco anos, é
uma homenagem ao nosso querido Pastor Ian Alone Pereira, incluindo
aí a figura da nossa Diretora de Programação, Inácia Soares,
competente profissional, que nos serviu até esta data. No próximo dia
8, ela passará com o Pastor Ian Alone o bastão, ou seja, a
responsabilidade da condução dos trabalhos na TV, encerrando um
ciclo virtuoso, maravilhoso e de sucesso. Isso está comprovado pelo
que vimos e recebemos de tantas pessoas como retorno por onde
andamos. Acredito que, a despeito da imponência deste espaço e da
importância desta Casa como Casa Legislativa do nosso Estado, uma
das maiores do nosso país, a homenagem fica pequena diante da
importância do trabalho realizado pelo Pastor Ian Alone, pela Inácia
Soares e pela equipe que, com eles, tem conduzido esse trabalho. É
claro que essa equipe reflete muito a liderança que tem. Além disso,
percebo que trabalha com muito amor, zelo e carinho, acima até do
que muitas vezes se espera de alguém naquilo que faz. Nós, que
convivemos ali dentro, percebemos essa dedicação, esse amor e
cuidado no trabalho de cada um que ajuda a produzir essa televisão.
É claro que, em torno do Pastor Ian Alone e da Inácia Soares, nossa
Diretora de Programação, encontram-se gravitando outras pessoas,
como suas famílias, que muitas vezes abriram mão do que podiam, do
convívio e do relacionamento, para que se dedicassem mais a esse
trabalho, que, num primeiro momento, exigiu muito, principalmente da
presença física, pois foi um desafio muito grande. Anoitecemos com a
televisão que tinha aquela proposta e acordamos com uma televisão
com uma proposta completamente diferente. Isso, sem nunca ter
assumido um canal de televisão. Foi um enorme desafio. As pessoas
mais experimentadas em televisão, que até aquele momento tinham
algum contato com televisão, eram: o Pastor Márcio Valadão, com o
seu programa na Rede Bandeirantes há alguns anos, mas à frente
das câmeras; e a Inácia, que já tinha a experiência de trabalhar na
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Rede Super. Tirando o Pastor Márcio, a Inácia e eu, que tinha um
pouquinho de conhecimento em televisão, não me lembro de outra
pessoa. O Alex Passos tinha a experiência de trabalhar por trás das
câmeras. Quando ali chegamos, lembro-me de que ele nos mostrou o
piloto de um programa que tinha, e imediatamente identificamos o seu
grande talento. Então o Alex começou a fazer um programa que
agradou - e ainda tem agradado muito - a todos. Para não ser injusto
com tantos outros que estão ali fazendo seus programas, que, aliás,
estão agradando muito, quero dizer que tudo o que cada uma dessas
pessoas conhecia de televisão era como telespectador, em casa; ou
seja, de ligar e desligar a televisão em casa. Creio que o próprio Deus
foi quem cuidou de tudo isso naquele primeiro momento, e tem
cuidado até hoje e trabalhado esses talentos. Por isso temos essa
televisão tão bonita, que tem agradado e abençoado tanto Belo
Horizonte, Minas Gerais, o Brasil e o mundo, já que a tevê chega a
todos por meio da internet, por meio de satélite. Onde a tevê tem
chegado, a resposta tem sido muito positiva.

Agora, isso é resultado de um trabalho que, nesta homenagem,
queremos expressar o quanto foi importante até aqui. Oramos para
que, a partir dessa nova etapa, a tevê continue crescendo e fazendo
esse trabalho maravilhoso.

Para encerrar, quero parabenizar o Pastor Márcio Valadão, esse
visionário, um sonhador e um homem muito corajoso. Confesso que
em alguns momentos paro para analisar suas decisões. Para tomar
essas decisões, além de fé, é preciso ter coragem. Ao longo dessa
caminhada, como o grande mentor de todo esse processo, a quem
Deus tem confiado a responsabilidade de conduzir todo esse trabalho,
que na verdade não se resume a uma televisão, vimos que ele tomou
decisões acertadas. Quando falamos em Igreja Batista da Lagoinha,
tem muita coisa debaixo desse guarda-chuva, é grande a
responsabilidade que o Pastor Márcio tem nas mãos, mas vemos que
Deus tem confiado ao homem certo os desafios. Esse homem tem
dado a resposta a Deus com trabalho, com seriedade, conseguindo,
principalmente, fazer aquilo que agrada mais ao coração de Deus; ou
seja, com esse trabalho, trazer milhares de vidas aos pés do Senhor.
A proposta da nossa televisão é justamente trazer para junto de nós
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aqueles que ainda não viveram a experiência da conversão por meio
do trabalho confiado ao Pastor Márcio na televisão, na Igreja, no
Diante do Trono, no Centro de Formação do Diante do Trono, no
Colégio Cristão, nos trabalhos sociais da Igreja, na Fundação Oásis,
etc.

Enfim, são muitas frentes de trabalho e todas elas, graças a Deus,
produzindo um resultado maravilhoso. Portanto, Pastor Márcio,
parabéns ao senhor. Fica, então, aqui registrado o reconhecimento da
minha parte em relação ao trabalho que o senhor tem feito. Oro para
que o Senhor continue lhe dando saúde, vida e disposição para
continuar à frente desse grande desafio.

O Deputado Antônio Genaro - V. Exa. me permite um aparte?
O Deputado Vanderlei Miranda - Concedo um aparte ao meu colega

Deputado Antônio Genaro.
O Deputado Antônio Genaro - Agradeço esta oportunidade. Antes de

pedir o aparte, consultei os responsáveis pelo cerimonial.
Esta reunião me fez lembrar uma frase de Tancredo Neves que diz

que, no voto secreto, dá uma vontade danada de trair. Assim que
fiquei sabendo desta reunião - alguém pode questionar o fato de eu
não saber antes, mas aqui acontecem centenas de coisas ao mesmo
tempo -, quando vi o Alone, o Pastor Márcio, também fiquei sabendo
da homenagem à Rede Super - meu filho, o Pastor Leandro Genaro
Oliveira, faz um programa lá, “A Luz da Palavra” - e senti uma vontade
danada de trair a ética do cerimonial. Felizmente, isso é permitido.

Como poderia deixar de falar, se me lembro quando o Alone -
sempre o chamei assim - era adolescente, nem sonhava em casar.
Conheci-o, e quem praticamente o apresentou a mim foi uma distinta
“lady” que está aqui, Voni, com seu marido, que conheço há mais de
30 anos, bem como a mãe do Alone. Tudo isso marcou a minha vida.

Vinte e cinco anos depois, estamos aqui. Isso é a mão de Deus.
Independentemente do que programamos, é a mão de Deus. Não me
programei para estar aqui, mas não posso deixar de falar também
desse homem distinto que é o Pastor Márcio. Acompanhei e
acompanho o seu trabalho há muito tempo. Se há um pastor, um
homem de Deus que uso como referência nos púlpitos em que falo é
Vossa Mercê, Pastor Márcio Valadão. O senhor é o exemplo do
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homem equilibrado, de bom-senso. Mesmo que estejam lhe enfiando
a faca pelas costas, o senhor é capaz, com sua voz mansa, de dizer:
“Deixa. Deus faz a obra”.

Alone, você sabe o que é um insulto? Você, de certa forma, é um
insulto para mim. Depois de tanto tempo sem o ver, pensei encontrar
um velho, mas encontro um jovem. Não falarei bonitão, porque
homem me causa uma certa dificuldade. Mas vejo os seus filhos e
percebo que você não muda. E pior, mais magro.

Então tenho direito de participar desta homenagem, porque participo
da Rede Super. Enviamos para lá meu filho, que foi sempre muito
bem acolhido. O Estado todo sempre fala dos programas que ele faz.

Assim, dou-lhe as boas-vindas, Joe.
Posso falar só uma frase na língua dele? Se não puder, falarei. “Joe,

you’re welcome to this house. I’ve been working here for twenty years,
and you and Voni are welcome”. Porque é gente que faz parte da
minha história. Quando somos parte da história, adquirimos direitos, e
eu fiz uso desse direito agora, ao solicitar aparte a esse nobre
Deputado, meu colega, que estava falando. Muito obrigado.

O Deputado Vanderlei Miranda - Para encerrar, gostaria de dizer
que tem sido para todos nós motivo de honra e alegria fazermos parte
dessa equipe de trabalho, dessa equipe que compartilhou com vocês,
Ian, Inácia, estes cinco anos. Creio que essa parceria continuará.
Imagino que ainda estaremos em contato permanente devido à lide do
dia-a-dia. Quero também parabenizar a Irmã Branca, que tem sido
suporte do Ian, de sua família tão bonita, tão bem-educada, de
cristãos sinceros, que amam verdadeiramente o Senhor.

Parabéns a todos que vieram a esta Casa para participar desta
homenagem. O meu muito-obrigado. Que Deus continue nos
abençoando para comemorarmos outras datas tão importantes como
esta, na proposta de trabalho do Ministério da Igreja Batista da
Lagoinha! Que o Senhor abençoe a todos!

Exibição de Vídeo
O locutor - Convidamos os presentes a assistir a um vídeo

institucional da Rede Super de Televisão.
- Procede-se à exibição do vídeo.

Entrega de Placa
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O locutor - Neste instante o Deputado Adalclever Lopes,
representando o Presidente da Assembléia Legislativa, Deputado
Alberto Pinto Coelho, fará a entrega ao Pastor Ian Alone Pereira,
Superintendente da Rede Super de Televisão, de placa alusiva a esta
homenagem. A placa contém os seguintes dizeres: “Nascida do
anseio de levar a palavra de Deus para além das paredes do tempo e
da própria igreja, em julho de 2002 surgiu a Rede Super, um canal
inteiramente dedicado a divulgar os princípios cristãos a todos os
segmentos do público, das crianças aos idosos. A homenagem do
Parlamento do Estado à primeira tevê evangélica mineira com 24
horas de programação pelos seus cinco anos de sucesso”.

O Sr. Presidente - Convido meu amigo, Deputado Vanderlei
Miranda, para que façamos juntos a entrega da placa.

- Procede-se à entrega da placa.
Palavras do Pastor Ian Alone Pereira

É com grande alegria que estou aqui, neste momento. Quero
cumprimentar o Exmo. Sr. Deputado Adalclever Lopes, que
representa o Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais, Deputado Alberto Pinto Coelho; o Deputado Antônio
Genaro, que, como disse, tem todo o direito de estar aqui, porque
realmente fez também parte da minha vida, marcou muito, mais do
que um amigo, é uma pessoa que participou da minha história; Exmo.
Sr. Ouvidor-Geral do Município de Belo Horizonte, Betinho Duarte,
representando o Prefeito Fernando Pimentel; Revmo. Sr. Presidente
da Igreja Batista da Lagoinha, Pastor Márcio Valadão; Sra. Diretora de
Programação da TV Rede Super e minha colega, Inácia Soares;
Exmo. Sr. Deputado Vanderlei Miranda, autor do requerimento que
deu origem a esta homenagem, é interessante que, enquanto eu
assistia a esse vídeo e pensava o que falaria aqui na frente, o vídeo
fala de um sonho. É tão bom e interessante, que as coisas mais
importantes da nossa vida começam através de um sonho. Nossa
equipe é muito privilegiada, porque tivemos a oportunidade de ver um
sonho se tornar realidade.

Quando assumimos a Rede Super, lembro-me de que, a primeira
vez que fui conhecer o prédio, logo quando a Igreja assumiu, entrei e,
vendo tudo aquilo, vi que era maior do que o nosso sonho. Era tudo
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tão grande e mais equipado do que poderíamos imaginar. Ali vi uma
possibilidade. Disse: “Puxa, dá para fazer tanta coisa aqui!”. E Deus
permitiu, não só por meio de minha vida, mas também por meio da
equipe, formando assim uma equipe maravilhosa. Como foi dito no
início, jamais seria possível realizar o trabalho que foi feito nestes
quase seis anos sem uma equipe apaixonada pelo que faz. Muito
mais do que obrigação ou um trabalho realizado ali, existe uma
paixão. A equipe trabalha com afinco. Durante estes anos, tivemos
oportunidade de realizar muitas coisas.

Quando assumimos a televisão, ela estava a cabo, em Belo
Horizonte, em duas operadoras. Havia duas operações em Belo
Horizonte. Nestes quase seis anos, tivemos oportunidade de sair
dessas duas operações para estar em todo o Brasil, via satélite, em
mais de treze Estados, em cidades abertas. São 171 cidades, hoje,
que a Rede Super alcança pelo Brasil afora, por meio do cabo e da
televisão aberta. E temos 183 operações.

Isso, sem dúvida nenhuma, deixa-me orgulhoso diante de cada
pessoa da equipe e do trabalho realizado. Mais do que isso tudo,
estava refletindo qual é o maior patrimônio amealhado durante esse
período. Sem dúvida nenhuma, tenho a certeza de que o maior
patrimônio que conseguimos angariar, durante esse tempo, foi a
própria equipe que ali trabalha hoje. São os colaboradores, sem os
quais, jamais, em hipótese alguma, seria possível realizar o trabalho
que foi feito.

Gostaria de ressaltar o trabalho de minha colega, Inácia Soares,
meu braço direito naquele momento.

Como disse meu caro amigo Deputado Vanderlei Miranda, quando
cheguei à televisão, a única coisa que entendia era o controle remoto:
liga, desliga, volume e canal. O desafio que estava ali à frente era
muito grande. Mas Deus permitiu, sem dúvida nenhuma, que
conquistássemos, que acontecesse e que a Rede Super fosse hoje o
que é, uma TV consolidada, respeitada no mercado. Não é
simplesmente um canal que fica ali, passando qualquer programa. É
hoje uma televisão consolidada e respeitada.

Também não poderia deixar de ressaltar neste momento e de
agradecer a oportunidade ao Pastor Márcio. Como o Pastor Vanderlei
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Miranda disse, realmente é um homem de muita coragem e visão. Eu
o admiro. Ele teve a coragem de me dar a oportunidade de estar à
frente durante esse período. Graças a Deus, Deus honrou. Hoje a
televisão está aí. Tenho a certeza de que ela está só no começo
dessa grande visão.

Também quero agradecer, de maneira muito especial, à minha
família, que está aqui. Falar deles é difícil. Eles me deram muito apoio
nesse momento. Também os amigos me apoiaram em vários
momentos. Na televisão, não considero que tive ali, durante esse
período, nenhum funcionário, tive colegas e grandes amigos, pessoas
que chegaram juntas no momento e acreditaram no desafio.
Trabalhamos muito. Essas pessoas acreditaram no desafio e fizeram
acontecer.

A todos, minha gratidão e, acima de tudo, a Deus, por ter permitido
ver esse sonho tornar-se realidade. Hoje a Rede Super é uma
realidade, é uma televisão que está aí. Tenho a certeza de que tem
um futuro brilhante pela frente.

A todos vocês que continuam meus colegas, que continuam na TV,
desejo muito sucesso e trabalho. Como sempre, trabalham muito.
Trabalhamos muito. A turma que está lá gosta de trabalhar. Acho que
o desafio só aumenta. Muito obrigado a todos vocês.

Apresentação Musical
O locutor - Convidamos os presentes a ouvir os músicos Felippe e

Mariana Valadão, que interpretarão as músicas “Te Agradeço” e
“Aclame ao Senhor”, em versão de Ana Paula Valadão, e “Deus de
Promessas”, de Davi Sacer.

- Procede-se à apresentação musical.
Palavras do Sr. Presidente

Sra. Inácia Soares, Diretora de Programação da TV Rede Super;
Revmo. Pastor Márcio Valadão, Presidente da Igreja Batista da
Lagoinha; Exmo. Sr. Vereador Betinho Duarte, Ouvidor-Geral do
Município, representando o Prefeito Municipal de Belo Horizonte,
Fernando Pimentel; Exmo. Sr. Deputado Antônio Genaro, gostaria de
pedir perdão neste momento, pois cometi a audácia de pedir ao
Presidente, Deputado Alberto Pinto Coelho, para presidir esta reunião,
porque não poderia jamais deixar de compartilhar com os senhores
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este dia tão abençoado. Tenho de agradecer a Deus, Pastor Márcio,
por poder estar aqui me emocionando ao lado desta família da Rede
Super.

O Senhor me perdoe, Deputado Antônio Genaro, mas cometi essa
audácia de me dar o direito de hoje fazer parte da família, dessa
família que tanto abençoa e que tanto traz prazer e satisfação à minha
casa.

Exmo. Sr. autor do requerimento que deu origem a esta
homenagem, meu querido amigo, irmão, meu pai na fé, Deputado
Vanderlei Miranda... Falo com muita emoção deste querido irmão
Vanderlei Miranda, porque, já sabendo que tinha sido reeleito, na
minha casa, ao verificar quem eram os Deputados eleitos, procurei
saber quem era esse moço, esse Vanderlei Miranda, e o achei uma
pessoa bacana, gente boa. Fui conhecendo-o, e, a cada dia, ele me
dava mais uma oportunidade.

Conheci o Vanderlei, e ele me apresentou uma outra família. Posso
dizer que, ao lado do Vanderlei, já como Líder do PMDB, tive a
oportunidade de almoçar em um restaurante perto daqui. Foi quando
fiquei sabendo de uma turma que iria viajar de motocicleta, e eu
sempre gostei muito de motocicleta. Então, resolvi fazer essa viagem
junto com essa turma. E tive a oportunidade de viajar com eles.

Hoje, tenho certeza, por incrível “jesuscidência”, chegou ao meu
gabinete um sedex do Pastor. Eu, o Ian e o Pastor Toninho viajamos
de motocicleta. Lembro-me de que, nessa viagem, o Ian convidou-me
para dar uma volta por Guarapari e, em seguida, para vermos um
vazamento no apartamento do Toninho. Então fomos para lá. Eu
cheguei à beira do mar, em Guarapari, e o Ian me perguntou se eu
queria conhecer Jesus, e eu lhe respondi que sim.

A partir daquele momento, comecei a ver o mundo de modo
diferente, com mais alegria e satisfação. Hoje a minha família é
diferente. Agradeço isso ao meu irmão Ian Alone, que fez com que me
convertesse. Ele foi o instrumento que, naquele momento, Jesus usou
para que pudesse fazer parte da família da Rede Super e ver ao vivo
o que é transformar a vida das pessoas quando se tem Jesus Cristo.

Deputado Vanderlei Miranda, gostaria de agradecer a V. Exa., que
me apresentou a família da Rede Super e uma outra opção. Às vezes,
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vivendo neste Parlamento, quando chegava em casa, indagava-me
que valores ia ensinar aos meus filhos. Num mundo tão difícil e
pesado, para ser honesto, sério e temente a Deus, eles sofreriam
muito. Descobri que estava errado, andando com as pessoas erradas.
Foi aí que conheci a família da Rede Super.

É com muita emoção e agradecendo a Deus, Pastor, que posso aqui
compartilhar desta grande família da Rede Super. É uma homenagem
muito justa. Tenho certeza de que foi mais uma oportunidade que
recebi de estar ao lado do Deputado Vanderlei Miranda, do Pastor
que, na sua vida, tem sido um testemunho vivo da humildade. Quando
andava descalço, igualava-se às minorias. No serviço da sua vida, há
uma missão. Como o Ian disse, sonho que se sonha só é somente um
sonho; sonho que se sonha junto é realidade. Então, a Rede Super é
uma realidade, porque foi um sonho de toda essa família, de todos
estes irmãos que oraram dia e noite para que a Rede Super mudasse
e cada um fizesse o seu papel.

Por isso, Deputado Vanderlei Miranda, é com muita honra e
agradecimento que tenho esta oportunidade de compartilhar de um
momento tão bonito com esta família da Rede Super. É com muita
emoção e orgulho que todo o Estado de Minas Gerais tem
reconhecimento e admiração pela Rede Super, que deu às famílias a
alternativa de assistir a um programa totalmente diferente dos outros
que são transmitidos pela televisão. Em vez de sensualidade e
violência, apresenta às famílias uma outra opção. Ela é que vem
crescendo e se multiplicando. As outras TVs vêm-se juntando e
terminam pedindo para que se agreguem, e, cada dia mais, a Rede
Super cresce - aliás, cresce porque cresce com fé.

Em nome do povo de Minas Gerais e do Parlamento, parabéns! Ian,
certamente esse seu sonho foi realizado porque foi sonhado com
milhares e milhares de pessoas que oraram com você. Por isso é um
sonho que se sonha junto. Parabéns ao Pastor e a todos. Neste
momento, tenho certeza de que Deus nos abençoa e, mais uma vez,
abençoa a Rede Super. Muito obrigado.

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

agradecimentos pela honrosa presença e, cumprido o objetivo da
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convocação, encerra a reunião, convocando as Deputadas e os
Deputados para a especial de amanhã, dia 7, às 10 horas, nos termos
do edital de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 79ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 5/12/2007

Presidência dos Deputados Doutor Viana e José Henrique
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata - 2ª Parte

(Ordem do Dia): 2ª Fase: Palavras do Sr. Presidente - Suspensão e
reabertura da reunião - Discussão e Votação de Proposições:
Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.807/2007; aprovação
na forma do Substitutivo nº 1, com a Emenda nº 1 - Discussão, em 2º
turno, do Projeto de Lei nº 458/2007; aprovação na forma do vencido
em 1º turno, com as Emendas nºs 1 e 2 - Discussão, em 2º turno, do
Projeto de Lei nº 1.480/2007; aprovação com a Emenda nº 1 -
Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 1.481/2007; aprovação
com a Emenda nº 1 - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº
1.645/2007; aprovação - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº
27/2007; aprovação - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº
524/2007; discursos dos Deputados Antônio Júlio, Paulo Guedes,
Fábio Avelar e João Leite; questão de ordem - Encerramento.

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

Carvalho - Dinis Pinheiro - Tiago Ulisses - Adalclever Lopes - Ademir
Lucas - Agostinho Patrús Filho - Ana Maria Resende - André Quintão -
Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Carlin Moura
- Carlos Mosconi - Célio Moreira - 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 -
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
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- Rômulo Veneroso - Ronaldo Magalhães - Rosângela Reis - Ruy
Muniz - 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 José Henrique) - Às 9h13min, a lista de

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

1ª Parte
Ata

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

2ª Parte (Ordem do Dia)
2ª Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a
Presidência vai passar à 2ª Parte da reunião, em sua 2ª Fase, com a
discussão e votação da matéria constante na pauta, uma vez que não
há matéria a ser apreciada na 1ª Fase.

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

reunião o Projeto de Lei nº 1.522/2007, apreciado na reunião
extraordinária realizada ontem, à noite, bem como o Projeto de Lei nº
1.583/2007, que recebeu emenda na referida reunião e foi devolvido à
Comissão de Fiscalização Financeira para parecer.

Suspensão da Reunião
O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião por 10

minutos para entendimentos entre as Lideranças sobre a apreciação
das matérias constantes na pauta. Estão suspensos os nossos
trabalhos.

Reabertura da Reunião
O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Estão reabertos os

nossos trabalhos.
Discussão e Votação de Proposições
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O Sr. Presidente - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº
1.807/2007, do Governador do Estado, que antecipa o prazo de
duração do Fundo Máquinas para o Desenvolvimento - Fundomaq -, e
dá outras providências. 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, com a Emenda nº 1, que apresenta. Em discussão, o projeto.
Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o
Substitutivo nº 1, 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. Aprovada. Está, portanto,
aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei nº 1.807/2007 na forma do
Substitutivo nº 1, com a Emenda nº 1. À Comissão de Fiscalização
Financeira.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 458/2007, da Deputada
Ana Maria Resende, que dispõe sobre a obrigatoriedade da realização
de testes sorológicos para o diagnóstico da infecção pelo HTLV e seu
tratamento pelos hospitais públicos do Estado de Minas Gerais. A
Comissão de Saúde opina pela aprovação do projeto na forma do
vencido em 1º turno, com as Emendas nºs 1 e 2, que apresenta. Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Em votação, o projeto, salvo emendas. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Em votação, as Emendas nºs 1 e 2. As Deputadas
e os Deputados que as aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovadas. Está, portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto
de Lei nº 458/2007 na forma do vencido em 1º turno, com as Emendas
nºs 1 e 2. À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 1.480/2007, do
Deputado Sebastião Helvécio, que autoriza o Poder Executivo a doar
ao Município de Itabirinha de Mantena o imóvel que especifica. A
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto
com a Emenda nº 1, que apresenta. Em discussão, o projeto. Não há
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto,
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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 2º turno, o Projeto de Lei nº 1.480/2007 com a
Emenda nº 1. À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 1.481/2007, do
Deputado Sebastião Helvécio, que autoriza o Poder Executivo a doar
ao Município de Itabirinha de Mantena o imóvel que especifica. A
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto
com a Emenda nº 1, que apresenta. Em discussão, o projeto. Não há
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto,
salvo emenda. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
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 2º turno, o Projeto de Lei nº 1.481/2007 com a
Emenda nº 1. À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 1.645/2007, do
Deputado José Henrique, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Fernandes Tourinho os imóveis que especifica. A
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto.
Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que
o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À
Comissão de Redação.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 27/2007, do Deputado
Ivair Nogueira, que assegura aos portadores de deficiência visual o
direito de receber os boletos de pagamento de suas contas de água,
energia elétrica e telefonia confeccionados em braile. A Comissão de
Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão do
Trabalho opina pela aprovação do projeto. Em discussão, o projeto.
Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o
projeto. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À Comissão do Trabalho.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 524/2007, do Deputado
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Dinis Pinheiro, que autoriza o Poder Executivo a doar imóvel que
menciona ao Município de Jequeri. A Comissão de Justiça conclui
pela constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo nº 1, que
apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela
aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de
Justiça. Em discussão, o projeto. Com a palavra, para discutir, o
Deputado Antônio Júlio.

O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.
Deputados, ocupo a tribuna, neste momento, para discutir a
autorização concedida ao Poder Executivo para doar ao Município de
Jequeri um imóvel de 236m². A meu ver, deveríamos modificar o
sistema de doação de determinados imóveis. O governo, com
justificativa já apresentada, poderia fazer a transmissão sem
autorização legislativa, que é cara e demorada. Dependendo do
tamanho do imóvel, não há necessidade de perdermos todo esse
tempo para aprovar um projeto.

O Deputado Getúlio Neiva (em aparte) - Deputado Antônio Júlio,
este projeto do Deputado Dinis Pinheiro trata do ICMS solidário?
Estamos, na verdade, preocupados com esse projeto, que, aliás, não
entrou em pauta ainda.

O Deputado Antônio Júlio - V. Exa. tem cobrado do Presidente que
inclua, na pauta negociada de final de ano, o projeto do ICMS
solidário. Ontem, aliás, fomos testemunha disso. Temos de aproveitar
a presença em Plenário de nosso Líder, Deputado Mauri Torres, para
solicitar a inclusão em pauta do projeto que trata do ICMS solidário.
Precisamos discutir a distribuição de renda - palavra de ordem do
momento -, para melhorar a vida dos necessitados. É, então,
importante insistir com os Deputados Mauri Torres, Alberto Pinto
Coelho e Doutor Viana, Presidente desta reunião e grande defensor
do projeto, para que o incluam na pauta, pelo menos para que seja
discutido em 1º turno, o que dará um alento às cidades menores que
serão beneficiadas. Estou convencido de que precisamos votar o
projeto ou, por enquanto, voltar a discuti-lo, para não ficarmos apenas
na movimentação sem resultado prático. Afinal, cria-se uma
expectativa muito grande, que, em pouco tempo, transforma-se em
frustração. Já estamos frustrando demais o povo e precisamos voltar
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a dar esperança às pessoas que tanto esperam da classe política.
Mas o que me traz aqui hoje, Sr. Presidente, Srs. Deputados, é a
preocupação com a tramitação do Projeto de Lei nº 1.585, do ICMS,
que é polêmico, grande e já recebeu mais de 129 emendas. Ele não
está sendo discutido de forma clara nas Comissões. As Lideranças do
governo estão utilizando as manobras previstas no Regimento.
Entendemos, Padre João, que queríamos discuti-lo antes que
chegasse à pauta. Vai chegar em Plenário em regime único, sem dois
turnos. Não temos conhecimento do que vai ser votado. Vamos ficar
sabendo das coisas na hora. Tenho dito nas Comissões que
precisamos reagir, pois vamos para as Comissões sem saber o que
vai ser votado. Alguém criou essa cultura nesta Casa. Somente o
relator pode autorizar um Deputado a conhecer seu parecer. É uma
loucura. Acho que os pareceres deveriam ser disponibilizados para
nós que freqüentamos as Comissões, que estamos ali para discutir os
projetos. É importante que tenhamos conhecimento do que vamos
votar. Não podemos ter conhecimento do que será votado somente na
hora de votar. E vêm todas as manobras de quem quer tumultuar,
como pedir vista, como pedir para não votar ou como pedir para não
entrar em discussão. Essas coisas precisam ser modificadas.

Quero propor a esta Casa uma outra coisa. O Plenário esvaziou-se
rapidamente, dando-nos motivo para pedir o encerramento desta
reunião, mas a Presidência disse-me que fez um acordo para votar
duas matérias. O acordo de V. Exa. é também meu acordo, Sr.
Presidente. Também concordo. Não vamos pedir o encerramento da
reunião neste momento. Deputado Fábio Avelar, o Deputado Paulo
Guedes entrou e saiu rapidamente do Plenário. Sei que há muitas
Comissões trabalhando. O Plenário está vazio, mas sei que há
reunião em todas as Comissões. Sei que todas elas têm quórum
qualificado. Há uns 20 dias, falamos aqui sobre a Cemig, mas
queríamos falar também da Copasa. Hoje vamos falar somente da
Cemig, porque precisamos ir ao Norte de Minas ver esses poços,
precisamos criar uma comissão para ir até lá. Avalizamos, desta
tribuna, as denúncias do Deputado Paulo Guedes sobre os poços
artesianos montados e sem funcionarem há mais de dois anos,
porque não havia energia elétrica. Denuncio isso há mais de dois



1474

anos. Denunciei a questão de Papagaios, que estava sem água pela
falta de energia para fazer funcionar os motores. A Cemig foi lá e
resolveu o problema. Para felicidade nossa, escutei uma entrevista do
Governador na Rádio Itatiaia dizendo que já havia resolvido o
problema, que todos os poços do Norte de Minas estavam ligados.
Estou expondo os dados, para que as pessoas possam confirmar o
que digo. Acho, então, que valeria a pena dar um pulinho lá e verificar
“in loco” se estão todos ligados. Se estiverem realmente ligados,
poderemos fazer-lhe aqui, de público, um agradecimento pela
agilidade na ligação. Deveríamos ir ao Norte de Minas, não ficar
somente presos às informações. Gostaria que fosse ao Norte de
Minas um grupo de Deputados. Proponho que não sejam só os da
Bancada do Norte, mas também os de outras regiões. Se isso for
verdade, estaremos vendo a capacidade do Governador de
articulação, que resolveu essa situação gravíssima por que estava
passando o Norte de Minas. Faço essa primeira proposição, que V.
Exa. nos ajude a criar esta comissão. Espero que o Deputado Alberto
Pinto Coelho disponibilize o transporte para essa viagem. Seria bom
que verificássemos, “in loco”, essas informações. Apesar de
confiarmos na palavra do Governador - outras pessoas estão dizendo
que não foi feita nenhuma ligação -, devemos ir lá para confirmar isso.
Se a Cemig tiver executado todas aquelas obras, agradeceremos e
parabenizaremos essa instituição e o próprio Governador, que
demonstrou sensibilidade para resolver esse problema tão sério por
que passou e está passando o Norte de Minas, por causa da seca, da
falta de chuvas. Se a energia elétrica foi ligada, Deputado Weliton
Prado, é meio caminho andado. Ficamos felizes com essa solução,
apesar de questionarmos a Cemig, que não é aquela Cemig que
conhecemos, não é aquela Cemig da qual tínhamos orgulho. Hoje
temos alguns questionamentos a fazer. Pagamos a energia mais cara
do mundo. Dizem os mais calmos, os mais otimistas que é a energia
mais cara do Brasil. Os mais pessimistas dizem que a energia elétrica
paga em Minas Gerais é a mais cara do mundo. Entre essas questões
de energia, farei um comentário, para que sirva de reflexão, sobre o
Projeto de Lei nº 1.585, que iremos votar em regime de urgência. O
parecer não foi discutido em comissão, virá direto para este Plenário.
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Não sabemos o que iremos votar. O governo está aumentando o
ICMS de solventes. Veja que coisa fantástica, Deputado Getúlio
Neiva. A Secretaria de Fazenda aumentará o ICMS de solventes, mas
as indústrias que dependem desses produtos pagarão o ICMS normal.
Aqueles que comprarem solventes para misturá-los na gasolina
pagarão um pouco mais caro. Essa solução do governo, Deputado
Padre João, é fantástica: para a indústria, o ICMS é normal, mas se o
solvente for usado para fraudar combustíveis, o ICMS é mais caro,
Deputado Fábio Avelar. Quem pensou nisso é uma pessoa
“fantástica”, “inteligente”. É o que digo: às vezes precisamos tirar o
chapéu para a Secretaria de Fazenda. Como está havendo muita
adulteração de gasolina e não existem condições de maior
fiscalização, darão condições àqueles que desejam adulterá-la - de
forma, entre aspas, “mais ou menos legal” -, de comprar solventes,
embora pagando um ICMS mais caro. Ao ver soluções como essa,
sinto orgulho da nossa Secretaria de Fazenda. São soluções
fantásticas. Por exemplo, estão reduzindo o ICMS da bucha vegetal,
que cresce em cercas, Deputado Fábio Avelar. É uma solução
fantástica para melhorar a economia de Minas. São idéias que
devemos aplaudir. Perdemos tempo em reuniões, Deputado Getúlio
Neiva, com a discussão do ICMS de bucha vegetal, com a qual
tomamos banho. Isso merece o nosso respeito. Discutimos também
aqui a redução do ICMS da arruda e do alecrim. Quem pensou nisso
pensou bem, porque isso ocorreu na época em que o Atlético estava
caindo para a segunda divisão. Nem mesmo um milagre poderia
salvá-lo. A solução foi baixar o ICMS desses produtos que são
utilizados em macumbas, a fim de que nós, torcedores do Atlético,
com a redução do ICMS, pudéssemos adquirir esses produtos - como
se fossem muito caros -, a fim de fazermos descarregos.

Infelizmente, a idéia, que foi boa, excelente, não funcionou. O fato
de discutirmos, num projeto importante como esse, ICMS de bucha
vegetal, merece a nossa ironia. Disse aos técnicos da Secretaria de
Fazenda que retirassem isso do projeto, porque serviria apenas como
objeto de comentários jocosos. Farei esse tipo de comentário. Existem
outros produtos, mas estou citando o solvente e a bucha vegetal. O
Governo aumentará a arrecadação porque aumentará o preço do
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solvente de quem adultera a gasolina. Essa idéia não é fantástica?
Essa idéia é fabulosa. Quem tem indústria e depende do solvente
pagará um ICMS mais em conta.

O Deputado Getúlio Neiva (em aparte) - Iniciamos com o projeto do
Deputado Dinis Pinheiro, gostaria que estendêssemos o elenco do
nosso colega, para chegarmos ao projeto do ICMS solidário, que não
sabemos em que Comissão está nem em que dia chegará a Plenário.
Desde a semana passada, tenho insistido em trabalhar com as
lideranças dos partidos, para conseguirmos que a Mesa insira na
pauta a discussão do ICMS solidário. Viajamos pelo Estado inteiro,
comprometendo-nos publicamente a trabalhar por esse projeto. Com
certeza, a maioria absoluta dos Deputados estão a favor do ICMS
solidário, da justiça distributiva e da melhoria de condições dos 762
Municípios, a fim de atendermos o povo. Infelizmente, não
conseguimos arrefecer os ânimos dos Prefeitos e dos Vereadores.
Acabou aquela euforia do Plenário cheio, pois todos estão
preocupados com o Natal e com as festas de fim de ano, esquecendo-
se de solucionar os problemas econômicos das Prefeituras para o
próximo ano. Como governarão no ano que vem sem a ajuda do ICMS
solidário? Ao discutirmos esse projeto do Deputado Dinis Pinheiro, o
Presidente podia nos autorizar a discutir também a possibilidade de
inserimos na pauta o projeto do ICMS solidário. Muito obrigado.

O Deputado Antônio Júlio - Obrigado, Deputado Getúlio Neiva.
Justamente para chegarmos à votação desse projeto, menciono
algumas alternativas que a Secretaria tem adotado para aumentar a
arrecadação do Estado. Reduzir o ICMS da bucha vegetal causará um
impacto fantástico na arrecadação do Estado e propiciará a
distribuição do ICMS. Isso acontecerá somente com a redução da
alíquota da bucha. Acredito que isso será legal. Temos de lutar para
que isso ocorra. Temos de aumentar a arrecadação com o imposto
que será cobrado daquelas pessoas que adulteram o combustível,
pois usufruirão da legalidade da compra do solvente para misturar na
gasolina. Isso aumentará a arrecadação do ICMS, que poderá servir
também para essa distribuição do ICMS solidário. O governo e a
Secretaria da Fazenda estão procurando soluções. Temos de
reconhecer isso quando reduz o ICMS do alecrim, da arruda, da
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salsinha e da cebolinha. Isso aumentará muito a nossa arrecadação.
Até fiz uns cálculos: a arrecadação sofrerá um aumento de uns
R$150,00 por ano.

Deputado Fábio Avelar, temos de lutar para aprovar esses projetos.
Aumentando a arrecadação com o ICMS da bucha, conseguiremos
uma boa diferença na distribuição de renda, que sofrerá um aumento
de uns R$180,00 por ano. Serão gastos, mais ou menos, R$50.000,00
para a arrecadação de R$180,00. Isso é interessante. Estou dizendo
isso para chamar a atenção de todos, a fim de termos mais
disponibilidade para a discussão desses projetos. Temos itens
importantes para discutir e para aprovar. Temos de nos preocupar
com a arrecadação do Estado, e não ficar fazendo demagogia em
relação à questão da tributação. Quando o governo dizia - mas,
graças a Deus, agora parou - que estava reduzindo o ICMS do álcool,
na verdade estava apenas beneficiando os usineiros mais uma vez, já
que contam com todas as benesses, principalmente em relação à
questão ambiental, com as licenças e tudo o mais. O governo reduz o
ICMS para os usineiros, mas não reduz o preço para o consumidor,
pois apenas alivia o caixa desses empreendedores.

Temos de travar essas discussões com o intuito de defender os
interesses do Estado, e não do governo. O governo passa, mas o
Estado permanece. Com essa confusão tributária, muitas vezes
criamos dificuldades, talvez até para vender facilidades, que não é o
objetivo de todos nós.

O Deputado Fábio Avelar (em aparte) - Gostaria de cumprimentá-lo,
Deputado Antônio Júlio, por trazer, nesta manhã, um assunto muito
importante, que é a necessidade dessa discussão. Nós,
parlamentares, temo-nos isolado dessas grandes e importantes
discussões, como essa que V. Exa. acaba de comentar. V. Exa. faz o
seu pronunciamento em torno da necessidade de maior discussão
sobre esses projetos tão importantes que por aqui tramitam.

Às vezes, esses projetos são discutidos apenas por assessores.
Como disse V. Exa., na maioria das vezes nem o Governador fica
sabendo. Aliás, tenho um exemplo para dar. V. Exa. falou sobre as
altas tarifas da energia elétrica, realmente um assunto que preocupa a
todos. Conforme tem sido demonstrado nesta Casa, a Cemig
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apresenta uma das maiores tarifas do País. No Projeto de Lei nº
1.585/2007, citado por V. Exa., que busca mudança na legislação
tributária, tentei apresentar emenda na Comissão, propondo isenção
do ICMS nas contas de energia elétrica dos campos de luz. Temos
observado, na prática, que esse importante programa coordenado
pelo ex-Secretário, Deputado João Leite, uma iniciativa do
Governador Aécio Neves, de grande alcance social, está em declínio
porque os nossos clubes não estão conseguindo pagar as contas de
energia elétrica. Quando apresentei essa emenda na Comissão, o
ilustre relator, Deputado Jayro Lessa, aconselhou-me a entrar com
essa emenda em Plenário, porque a Secretaria de Fazenda não
concordaria com ela. Por isso, acho um absurdo essa ausência do
debate aqui, no Plenário, sobre essas questões que consideramos
importantes. Essa bandeira levantada pelo Deputado Antônio Júlio,
merece o apoio de todos os Deputados para que possamos exercer,
na íntegra, o nosso papel.

Outra questão, já levantada pelo ilustre Deputado Getúlio Neiva, é a
do ICMS Solidário, projeto do Deputado Dinis Pinheiro. Não
conseguimos entender porque até o presente momento ainda não foi
colocado para a apreciação dos Deputados. De maneira inusitada,
essa matéria ficou totalmente paralisada. Houve intensa mobilização,
coordenada pelo autor do projeto, Deputado Dinis Pinheiro, em todas
as regiões do Estado. Realizamos mais de 13 audiências públicas.
Praticamente em todas, com exceção da região do Triângulo e de
algumas cidades isoladas, até mesmo na Região Metropolitana, os
Prefeitos, os Vereadores e as Lideranças presentes apoiaram esse
projeto.

O que nos preocupa, Deputado Antônio Júlio, é que, apesar de ter
sido uma mobilização intensa ocorrida em todo o Estado de Minas
Gerais, não se comenta mais sobre esse projeto. Nós, que tivemos a
oportunidade de participar desse encontro, dessas audiências
públicas, em que esse tema foi amplamente debatido, aliás, com
exposições técnicas, com demonstrações claras de que esse projeto é
importante para a grande maioria das cidades mineiras - quase 800
cidades seriam beneficiadas com ele -, criamos enorme expectativa
nos Prefeitos Municipais e lideranças locais e constantemente temos
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recebido telefonemas para saber por que a Assembléia não coloca em
votação o projeto, que conta com a assinatura de mais de 60
parlamentares. Basta colocá-lo na pauta, mas isso não acontece.

Acho que a Mesa Diretora tem o dever de dar uma resposta a essa
expectativa que foi criada pela própria Assembléia Legislativa do
Estado de Minas Gerais. Essa intensa mobilização, ocorrida em todo o
Estado, foi decorrente da importante ação do Deputado Dinis Pinheiro.
Hoje, todos estão sem saber o que aconteceu na prática e por que o
projeto foi engavetado.

Nós, Deputados, estamos sem condições de dar uma resposta às
pessoas, aos Prefeitos que constantemente têm procurado o nosso
gabinete querendo uma explicação sobre essa paralisação.

Quero mais uma vez parabenizar V. Exa. No início do seu
pronunciamento, V. Exa. fez referência à nossa querida Copasa, que
hoje é uma empresa-modelo em todo o País. Quando V. Exa. fizer o
seu pronunciamento, teremos oportunidade de discutir, e não tenho
dúvida de que V. Exa. trará a esta tribuna elogios a essa empresa.

Concluindo, Deputado, temos observado, com relação a esse
assunto que vem sendo debatido nesta Casa, que é o problema da
transposição do Rio São Francisco, que, quando se fala em
saneamento, apenas a Copasa está sendo lembrada. Gostaria de
dizer que, quando debatermos o saneamento nesta Casa, deveremos
também envolver a Asemae, que é a associação que congrega os
Municípios autônomos, os departamentos autônomos das Prefeituras
e até mesmo a associação das empresas privadas. Hoje, já temos no
Estado cerca de oito a dez cidades operadas pela iniciativa privada.
Não podemos generalizar com relação à Copasa. Hoje, principalmente
com relação ao esgotamento sanitário, temos a participação de
cidades que não são operadas pela Copasa.

Deputado, quero cumprimentá-lo pelo seu pronunciamento desta
manhã. Muito obrigado.

O Deputado Rêmolo Aloise (em aparte) - Deputado, inicialmente
gostaria de parabenizar o Deputado Doutor Viana, que preside a
reunião, pela complacência que tem tido com os oradores quando
pedem para discutir algum projeto da pauta, mas falam de coisas
muito diferentes. Até agora não foi discutido o Projeto de Lei nº 524.
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Em segundo lugar, gostaria de fazer uma indagação ao nobre
Deputado Antônio Júlio, que nestes 17 anos de Assembléia foi o
precursor em quase 90% das ações de tributação estadual nesta
Casa. Tanto isso é verdade que, quando Presidente, S. Exa. deixou
para o nobre Governador Itamar Franco uma lei delegada em que não
cabia discussão de nada que tratasse de tributação.

Em terceiro lugar, gostaria de indagar se V. Exa. acha esse projeto
uma verdadeira bucha vegetal. Acho que há um equívoco. Se V. Exa.
está preocupado com tributação de bucha vegetal, não faz sentido a
característica da inteligência tributária que V. Exa. tem trazido a este
Plenário. V. Exa., engrandecendo o seu pronunciamento,
provavelmente vai votar contra. Vejo V. Exa. argüindo, discutindo, mas
não vejo V. Exa. votando contra matéria tributária nesta Casa. Isso
não quer dizer que há incoerência, todos nós mudamos de opinião. A
cada momento este parlamento requer opinião diferente.

Sobre a questão do ICMS Solidário, vou discordar do Deputado
Fábio Avelar, porque a Assembléia não tem nada a ver com o projeto
que está na pauta. O que se tem que perguntar é por que o projeto
não está na pauta, projeto esse que foi subscrito e discutido por 60
Deputados, número bem além do necessário. Temos que questionar;
afinal, pode ser que tenha havido algum acordo para que ele entre na
pauta daqui a um ano ou dois.

Deputado Antônio Júlio, para terminar, agradeço ao excelente
Deputado Domingos Sávio, que visitou minha querida terra ontem. Foi
à minha querida São Sebastião do Paraíso, pois é cafeicultor
associado à Cooparaíso, uma cooperativa que funciona há muitos
anos na minha cidade. Fiquei muito sensibilizado por ele ter usado a
tribuna ontem para homenagear minha terra natal. Ficam aqui meus
mais profícuos agradecimentos a esse grande Deputado de
Divinópolis, que visitou minha terra natal e elogiou a administração e o
gerenciamento da Cooparaíso, que há algum tempo foi submetida a
uma CPI nesta Casa. Nessa Comissão, ficou comprovado um desvio
de 40 mil sacas de café de Iguapé, por meio daquela Cooperativa. É
uma “excelente” cooperativa. Agradeço ao Deputado Domingos Sávio
e a V. Exa., por me permitir, nesta manhã, usar de um aparte em seu
pronunciamento.
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O Deputado Antônio Júlio - Obrigado, Deputado Rêmolo Aloise, mas
questiono o problema da bucha. Talvez V. Exa. não tenha entendido o
início do meu pronunciamento. O projeto é muito mais importante do
que discutir bucha. Essa foi a discussão que travei com a Secretaria
de Fazenda, pois não é possível um projeto daquele tamanho tramitar
em segredo em justiça. Não entendo o porquê de ninguém ter
conhecimento de sua tramitação.

Ontem, nosso Presidente, Deputado Alberto Pinto Coelho, assumiu
o compromisso de pelo menos votá-lo na Comissão, para termos
previamente o conhecimento do que vem no rolo compressor na terça-
feira, em uma votação em turno único, sem parecer de comissão. É
isso que estou discutindo. Quando citei a bucha, foi ironicamente. O
projeto é muito mais amplo e importante. Apesar de todos falarem em
reforma, na verdade estão adequando algumas formas de atuação da
fiscalização e da tributação, mais que diminuindo tributos. Estão
diminuindo tributos para a indústria que utiliza solventes e
aumentando para quem utiliza o solvente para adulterar combustível,
que considerei uma idéia “fantástica”, para a qual temos de “bater
palmas”.

Também acho, Deputado Rêmolo Aloise, que o projeto do ICMS não
veio porque estamos discutindo qual será o impacto da cobrança do
ICMS da bucha na arrecadação do Estado. Isso tem tudo a ver com o
projeto. Ele não pôde entrar em pauta, porque todas aquelas contas
terão de ser revistas para saber quanto será o aumento para São
Sebastião do Paraíso, Mantena, Teófilo Otôni, Pará de Minas, minha
cidade, com o impacto que teremos com a cobrança do ICMS da
bucha vegetal, aquela de tomar banho que dá em cercas. É essa a
discussão que trago a Plenário. Ficam querendo discutir coisas
menores, enquanto as coisas maiores não são discutidas. A
Secretaria não quer discutir esse projeto. Estou dizendo isso há mais
de mês. O projeto tem sua parte positiva, mas, pela primeira vez, o
governo concede uma anistia contrária aos seus próprios interesses,
Deputado Getúlio Neiva. Algum especialista em fazer contas - eles
são bons para fazer contas -, concederam 75% de desconto,
Deputado Rêmolo Aloise, para quem optar pelo pagamento à vista e
50% para quem pagar em 180 meses. Olha que loucura é esse
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projeto. Como se concede 75% de desconto para pagamento à vista e
50% para o contribuinte pagar em 15 anos? Ninguém pagará à vista.
Se o governo quer conceder anistia, que o faça para entrar dinheiro no
caixa, para pagamento à vista, não em financiamento. Os mais
experientes, Deputado Fábio Avelar, disseram para mim que os juros
não são baratos, será de 1% mais a taxa Selic. Isso representa 23,5%
ao ano. Impagável em qualquer economia, principalmente em uma
economia estabilizada. Parece que estão resolvendo um problema,
mas estão criando outro. É essa a discussão que precisamos fazer.

O Deputado Fábio Avelar citou a questão dos campos de luz. Isso
tem de ser revisto, porque não adianta o governo fazer campo de luz,
se eles não funcionarem. Estão jogando dinheiro fora, porque os
clubes não dão conta de pagar energia elétrica. Em um primeiro
momento, acham que é um presente, depois, quando chega a
primeira conta, têm de desligar seus campos de luz.

Por que não incluir, nas pequenas cidades, o campo de futebol de
várzea na iluminação pública para efeito de cobrança da Prefeitura?
Isso representa muito pouco para a Cemig. Talvez seja melhor que
abaixar o ICMS especificamente para aquela atividade. Os Deputados
têm soluções; nós, politicamente, sabemos como resolver problemas,
mas insistem em não querer saber.

Querem ouvir outro absurdo que está acontecendo hoje no governo?
Estão liberando mais-não-sei-quantas Unidades Básicas de Saúde -
UBSs. Para a maioria delas, para o PSF que está sendo constituído
por toda Minas Gerais, não há funcionários, não existe gente para
trabalhar. Então, para que ficar construindo coisas? Apenas para
dizer: “Eu fiz tantos postos de saúde”? Queremos é saber quantos
postos de saúde estão funcionando; quantos hospitais estão
funcionando, principalmente na rede pública.

Ontem o Deputado Carlos Mosconi, indignado, relatou a visita que
ele e outros Deputados fizeram a um hospital da Região Metropolitana
de Belo Horizonte. Eles voltaram arrepiados com o que viram lá. É isto
que precisa acontecer com algumas pessoas que estão planejando o
nosso Estado: andar um pouco mais pelo interior para ver o que está
acontecendo, porque não dá certo planejar em cima de números, de
documentos, de papéis que nem sempre refletem a verdade.
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Falando em números, por azar do governo, ontem foi noticiado que,
em Minas, já não há problemas de crimes violentos, mas passamos
17 horas na cidade de Poços de Caldas, onde aconteceu um assalto
com reféns e toda aquela confusão. Até parece ironia do destino
desmentir aquilo que estão insistindo em continuar escondendo da
população. Temos problemas, sim, e devemos enfrentá-los; vamos
enfrentá-los. Estava dizendo, Deputado Paulo Guedes, que o
Governador disse que lá, na nossa região, sobre a qual denunciamos
que os poços estavam sem energia, a Cemig já resolveu todos os
problemas. Então, propus que saísse um grupo de Deputados,
incluindo a Rosângela, que vem de uma região rica, do Vale do Rio
Doce, o Fábio Avelar, que é de Belo Horizonte, e o Hely, que também
é de outra região importante, para verificar “in loco” e até para
agradecer à Cemig a agilidade na resolução dos problemas de poços
artesianos e a ligação da energia. É o que temos que fazer. Temos
tempo para isso.

O Deputado Paulo Guedes (em aparte) - Pois é, Deputado. Fiquei
surpreso. Primeiramente quero parabenizá-lo por desenvolver o
debate e por trazê-lo de volta a esta Casa, pois aqui debate é algo
escasso.

Sobre os poços artesianos, V. Exa. disse que ouviu entrevista do
Governador, e fiquei muito surpreso. Ontem fiz questão de checar:
liguei para Prefeitos e para associações comunitárias, e me disseram
que nenhum daqueles poços artesianos de que estamos falando há
três meses foi energizado. Achei estranho, ainda mais porque a
entrevista foi dada à Radio Itatiaia, que tem grande audiência no
Estado de Minas. Não dá para entender: ou falta de informação, ou
falta de assessoria, ou a Cemig está passando informação errada ao
governo. O Governador precisa fazer com que os dados cheguem até
ele de verdade. Há muita coisa nesta Casa que tentam encobrir para
que não chegue ao Governador. Foi assim com o problema do São
Francisco. Ou até fingem que as coisas não chegam. Foi feita uma
tentativa, todo um aparato para tentar dizer que não tem nada que ver
com a Copasa a poluição do Rio São Francisco, que afeta mais de
400 mil ribeirinhos só em Minas Gerais, de Pirapora a Manga. Há todo
um esforço montado. Tentaram conduzir a nossa reunião sobre o São
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Francisco, em que se discutiu apenas o tema da transposição.
Ninguém falou sobre revitalização, sobre a responsabilidade do
esgoto que está sendo jogado no rio. Mas gostaria, já que estamos
discutindo um projeto do Deputado Dinis Pinheiro, de perguntar onde
foi parar o projeto do ICMS Solidário, também de sua autoria. Toda
aquela mobilização foi para nada? Será que fecharemos o ano sem
votá-lo? Quero cobrar desta Casa uma atitude. De onde veio essa
ordem? Por que o projeto parou? Quando é para facilitar algo para os
ricos, tudo corre rápido nesta Casa; quando é para distribuir renda,
melhorar as condições dos Municípios pobres do Norte de Minas e
dos Vales do Jequitinhonha e do Mucuri e de outras cidades...
Devemos exigir urgentemente que esse projeto seja votado neste ano.

Não podemos admitir que apenas uma cidade de Minas Gerais,
Betim, na Região Metropolitana, arrecade mais ICMS do que todas as
cidades do Noroeste juntas, do que todas as cidades do Norte de
Minas, incluindo Montes Claros, do que todas as cidades do Vale do
Jequitinhonha e todas as cidades do Vale do Mucuri. Isso é
geograficamente a metade do Estado. E apenas uma cidade da
Região Metropolitana arrecada mais do que 300 cidades deste
Estado. Isso tem de ser revisto, e esta Casa precisa dar uma resposta
à sociedade. Precisamos chamar a Diretoria da Casa, os Líderes,
trazer esse projeto para a pauta e votá-lo ainda neste ano. Isso é uma
questão de honra. Precisamos redistribuir o ICMS em Minas Gerais,
pois é uma vergonha a forma como está acontecendo.

Da mesma forma também, quando querem diminuir o ICMS do
álcool para facilitar a vida de alguns usineiros, o que até acho justo,
pois melhorará a competitividade, se tem de reduzir na bomba, como
foi dito aqui. E que também fosse reduzido o ICMS da conta de luz,
esse, sim, dói no bolso de todos os cidadãos de Minas Gerais,
principalmente no dos mais pobres.

O Deputado Antônio Júlio - Obrigado, Deputado Paulo Guedes.
Disse, antes da chegada de V. Exa., que o ICMS solitário está tendo
dificuldade em sua tramitação, porque chegou o Projeto de Lei n°
1.585, que trata de tributação. E teremos de verificar qual será o
impacto da redução da bucha vegetal. Qual será o impacto na
arrecadação do Estado, se será muito ou pouco, se diminuirá... Essa é
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a matéria mais importante do projeto que está emperrando a
tramitação do projeto solidário. Se não definirmos quanto será a
arrecadação das buchas vegetais, qual o seu impacto, já que também
houve uma redução na propaganda do álcool, ficará difícil a questão.
Quanto ao álcool, foi bom para o usineiro, porque, para a distribuidora
e para o consumidor, ficou a mesma coisa. Mas a redução da bucha,
não. A da bucha, Deputado Durval Ângelo, redundará num impacto
muito grande. E é por isso, Deputado Rêmolo Aloise, que V. Exa.
questiona o fato de não estarmos discutindo o projeto em pauta.
Estamos discutindo, sim. Estamos discutindo a doação de um terreno
em Jequeri, onde há algumas plantações de bucha vegetal. Estive lá,
onde está sendo doado esse terreno. Há uma cerca em que contei
aproximadamente umas 15 buchas penduradas. Esse projeto é
importante. Com a redução do ICMS da bucha, Getúlio, poderíamos
fazer um apelo ao Governador, à Secretaria de Fazenda, ao Deputado
Mauri Torres, para que retirem esse artigo e tenhamos tempo de
discutir qual impacto que será causado. A arrecadação deve aumentar
em R$150,00, por ano. Será que esse impacto é grande? Às vezes é,
e não estamos sabendo. Retiremos ou tiremos esse artigo de pauta
para discutirmos o projeto solidário. Essa é uma discussão que
poderíamos fazer.

O Deputado Getúlio Neiva (em aparte) - V. Exa., sem querer, já
disse qual a razão de o projeto do ICMS Solidário não chegar ao
Plenário. É o regime de urgência do projeto do ICMS. Estamos
favoráveis à redução das alíquotas. Quando discutimos o assunto, dá-
se a impressão de que não queremos reduzi-las. É um pacote de
bondade do governo, só que nele temos de descobrir outras coisas
que podem realmente beneficiar a população, e, uma delas foi citada,
é a questão dos 12% do álcool no posto de gasolina. É um fator
importante para melhorar não só a produção de álcool no Estado, mas
também o preço para o consumidor.

Acho que V. Exa., pelo fato de ter nesta Casa ocupado todos os
casos possíveis e imaginários e conhecer profundamente a lei
tributária do Estado, está fazendo uma ótima discussão. E os
telespectadores da TV Assembléia podem até entender que a questão
da bucha não tem importância. Mas tem. É um símbolo. Estamo-nos
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desgastando com picuinhas e delgadezas, em vez de nos
preocuparmos com os assuntos mais profundos e necessários que
precisam ser apreciados por esta Casa. E entre eles, encontra-se o
ICMS solidário.

O Deputado Rêmolo Aloise levanta o problema da mistificação
política que ocorre quando alguém chega de fora. Na minha terra,
também é assim. Quando chega um Deputado que ninguém conhece
lá, esticam tapete vermelho, põem a banda de música para tocar. Não
nos dão muito importância. Nós, que moramos lá e conhecemos a
realidade, não temos nenhuma importância. Mas basta chegar um
estrangeiro qualquer, para haver festa. Isso ocorre em todas as
cidades. Não se dá valor ao santo de casa, mas ao estrangeiro, que
chega todo bonito, arrumado e enfeitado.

O Deputado Antônio Júlio discute uma questão séria, aproveitando o
Projeto de Lei nº 524/2007, do Deputado Dinis Pinheiro, que está na
pauta para ser votado. Daqui a pouco, terminará o tempo de
discussão, e, se Deus quiser, o votaremos. Convidaremos os
Deputados que estão nas Comissões para votarmos alguns projetos
do nosso interesse. Caro Deputado Antônio Júlio, à primeira vista, sua
discussão pode parecer irrelevante, mas queremos descobrir o bode
do Projeto de Lei nº 1.585/2007, relativo ao ICMS. Até agora não
consegui identificar o bode que há nesse projeto.

O Deputado Antônio Júlio - Não é bode, mas bucha vegetal.
O Deputado Getúlio Neiva (em aparte) - Então, mudou de nome.

Antigamente, a figura metafórica era a do bode na sala; hoje, é a “da
bucha na cerca”.

Pediremos a V. Exa. que, no final da discussão, nos ajude a ir às
Comissões. Aliás, é preciso descobrir onde está o projeto. Tive
informação de que ele não está sendo discutido na Comissão, que
está na sala da Liderança. V. Exa. pode até confirmar isso. Não se
está discutindo o Projeto de Lei nº 1.585/2007 nas Comissões, mas
numa sala diferente. Temos pouco tempo para esgotar o assunto; por
isso, meus cumprimentos efusivos a V. Exa., que, inicialmente, aborda
o assunto ironicamente. Mas sei aonde V. Exa. quer chegar. Estamos
preocupados com os maiores interesses deste Estado. O projeto de
redução do ICMS precisa ser estudado com mais afinco. Devemos
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saber exatamente o que acontecerá, para beneficiar o povo das
nossas Minas Gerais. Parabéns, Deputado Antônio Júlio.

O Deputado Antônio Júlio - Obrigado, Deputado. Queria apenas
esclarecer que ontem nos reunimos com o Presidente e o Líder do
Governo. Mostrei-lhes o equívoco que cometeriam, devido à forma
como o projeto estava tramitando na Casa. Não haveria discussão, e
ninguém tomaria conhecimento do parecer, antes de o projeto chegar
ao Plenário, em turno único, na terça-feira. Mostrei o erro ao
Presidente. O projeto é polêmico, precisa ser alterado. Apresenta
artigos, anteriormente combinados com a Secretaria, mas, agora, já
não estão acordados, conforme informações do relator, Deputado
Jayro Lessa. O Líder Mauri Torres firmou compromisso conosco de
apresentar o projeto na Comissão de Fiscalização Financeira amanhã,
por meio de distribuição de avulso, e votá-lo à noite ou na terça-feira
de manhã, para depois vir ao Plenário, em turno único, já que o prazo
de tramitação se esgotou. Acho temerário o que estão fazendo. A
orientação para se tramitar um projeto que trata de tributação e
fiscalização do Estado, sem discussão nem conhecimento da maioria
dos Deputados - disse isso ao Mauri -, é erro primário. Tenho a
certeza de que alguns Deputados irão reagir. Há vários Deputados
que têm interesse em conhecer o que está sendo votado. Às vezes, a
maioria nem quer saber, porque a matéria é polêmica, complexa, não
altera muito o que diz respeito à tributação. Realmente, a única coisa
importante que há nesse projeto é a anistia, que está camuflada.
Trata-se de uma anistia ruim para o governo, mas boa para o
contribuinte. Pela primeira vez, fizemos o inverso. Sempre se olhou o
lado da arrecadação do Estado, e o contribuinte se adequava. Hoje,
ficou bom para o contribuinte. Ocorreu um equívoco - agora, defendo
o Estado -, um erro, que nos impediu de fazer qualquer alteração. A
única coisa que estão negociando é o aumento do desconto para
pagamento à vista. A diferença do pagamento à vista ou em 15 anos é
muito pequena. Então, todos pagarão em 15 anos.

Se forem cobrar os juros que eles querem de 23% ao ano, daqui a 2
anos teremos de fazer outra anistia. É isso que acontecerá.

O Deputado Gil Pereira (em aparte) - Agradeço ao nobre Deputado
Antônio Júlio o aparte. Quero dizer do nosso apoiamento ao Projeto
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de Lei nº 524, do Deputado Dinis Pinheiro, que é muito importante,
principalmente para a nossa região, o Norte de Minas, os Vales do
Jequitinhonha e do Mucuri. Estamos realmente de acordo com esse
projeto e vamos lutar por ele.

Desejo também falar um pouco, como o Deputado Paulo Guedes,
sobre a transposição do Rio São Francisco. Ontem participei do
Momento Político, da Assembléia, e conseguimos uma ligação para D.
Luiz Cappio, o Bispo, que conversou conosco ao vivo por mais de 5
minutos. Naquele momento, por coincidência, passava das 18 horas,
o Deputado Fábio Avelar também viu e nos relatou depois, que ele
estava em uma procissão com mais de 3 mil pessoas, caminhando
para o rio. Ele disse justamente que, infelizmente, em Petrolina, onde
a água do São Francisco passa com abundância, a água estava
podre. Falava também que, em Minas Gerais, essa água não era para
consumo humano nem de animal, pois os peixes estavam morrendo.
Aliás, Deputado Paulo Guedes, ontem, eu, o Deputado Fábio Avelar e
o Deputado Antônio Carlos Arantes participamos da reunião da Cipe
São Francisco e marcamos para o dia 12 aquela reunião com a
Copasa e com a Feam, justamente para discutirmos a qualidade da
água do Rio das Velhas e também do Rio São Francisco.

Desejo, porém, enfatizar mais a questão de D. Cappio, que nos
disse estar, há uma semana, em greve e sem alimentação e que
celebraria a missa no local, ontem à noite. Disse-nos que sua vida, se
não pararem a transposição para um diálogo... Disse-nos que está de
acordo com a adução do São Francisco para resolver a questão de
Campina Grande, que, para ele, é a única mais premente a ser
resolvida. Então, quero lembrar que ele pediu que se dissesse à
população de Minas Gerais que não adianta essa transposição,
porque, se ela ficar pronta, será levada água podre para o Ceará, o
Rio Grande do Norte, Pernambuco e a Paraíba. Precisamos, sim,
revitalizar a Bacia do São Francisco para, então, poder falar-se - se é
que temos de falar - em transposição, e não em adução, da qual todos
já têm consciência. Saúdo o discurso de V. Exa. e agradeço pelo
aparte.

O Deputado Paulo Guedes (em aparte) - Permite-me mais um
aparte, Deputado Antônio Júlio?
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O Deputado Antônio Júlio - Claro, façamos o grande debate, algo
que falta nesta Casa: disponibilidade para este pinga-fogo e o debate,
que são tão importantes no parlamento e na democracia.

O Deputado Paulo Guedes (em aparte) - Primeiro, quero agradecer
ao Deputado Gil Pereira o fato de nos dar a notícia de que seremos
recebidos pela Copasa, a fim de discutirmos a questão da poluição do
São Francisco. Essa é uma boa notícia. Espero, aliás, ser convidado.
Sou suplente da Cipe...

O Deputado Antônio Júlio - Eu também gostaria de ser convidado, e
de que a reunião não fosse fechada.

O Deputado Paulo Guedes (em aparte) - Gostaria de fazer parte
dessa reunião, porque penso que o tema “transposição”, Deputado
Antônio Júlio, ficou muito pequeno. Aliás, o foco da greve de fome de
Frei Cappio deveria ser mudado, deveria ser uma greve de fome
contra a poluição, porque há várias transposições no São Francisco.
Em Minas, por exemplo, temos uma no Jaíba, que é três
transposições, 80m3 outorgados. Quanto à transposição pela qual ele
faz greve de fome, a que levará água para 12 milhões de pessoas no
Nordeste, ela é de 26m3. Temos também a transposição em Lagoa da
Prata, onde o rio foi desviado por uma usina de produção de álcool.
Então, se a água for para consumo humano ou se terá uso múltiplo,
esta é outra questão. Se será ou não transposição, se terá o Eixo
Norte ou o Eixo Sul, esta é uma discussão pequena para nós, de
Minas Gerais, porque a questão da poluição ficou muito flagrante. Eu,
que sou barranqueiro em Manga e conheço essa região de fora a fora,
vejo o sofrimento dos pescadores.

Em Manga, por exemplo, há 150 pescadores com carteira de
pescador, e o socorro da Defesa Civil mandou apenas 100 cestas
básicas para a Prefeitura. A Prefeitura nem pode receber, porque não
sabe a quem dar. Vai ter de dar para um e para outro, não. As
autoridades, a Copasa, a Defesa Civil e o governo do Estado
precisam prestar socorro urgente aos barranqueiros, porque as
pessoas estão proibidas de tudo. A situação, aliás, começou a
melhorar, porque choveu um pouquinho e a sujeira desceu um pouco.

Frei Cappio disse que o rio está fedendo. A “podriqueira” que estava
no São Francisco, em Manga, deve ter chegado aonde Frei Cappio
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está fazendo greve de fome. Acho até que, diante disso, ele já refletiu
que o problema já não é com a transposição do rio, e sim com a sua
revitalização. O São Francisco está morrendo em Minas Gerais. É
aqui o problema. Precisamos fazer nossa parte. Peço a Frei Cappio
que abandone a greve de fome e venha ao nosso Estado visitar as
estações de tratamento da Copasa e ver se realmente está havendo
cuidado com o rio. Isso é o mais grave. Certamente, Frei Cappio terá
muito mais apoio e chamará muito mais atenção com isso do que
fazendo cavalo de batalha contra o governo, que quer levar água para
12 milhões de pessoas. Ele deveria vir a Minas conhecer o Projeto
Jaíba, que é muito importante. Não estou falando contra o Projeto
Jaíba. Sou a favor do Projeto Jaíba, que é da minha região, e não
quero que ele seja fechado. O Jaíba tem capacidade para puxar 10%
da água do São Francisco, e isso não fará falta para ninguém. O
projeto da transposição tirará apenas 1% da água do São Francisco,
abaixo da barragem de Sobradinho, aquela água que corre para o
mar. Rio não corre para trás. Temos água à vontade para a
transposição.

A discussão da transposição ficou pequena diante do grave
problema em Minas Gerais. Temos de discutir isso melhor e falar a
verdade para o povo. Não devemos usar o tema “transposição” para
passar a imagem de que o rio será desviado, porque isso não é
verdade. Há três transposições em Minas Gerais e umas quatro na
Bahia, se é que se pode chamar transposição. O que se quer é um
sistema que capte água de bombeamento. O rio, em momento
nenhum, será partido no meio.

O Deputado Fábio Avelar (em aparte) - Aproveito a liberalidade do
Presidente, Deputado Doutor Viana, e do Deputado Antônio Júlio, que
nos está oferecendo um grande debate nesta manhã. Teremos de
repetir isso muitas vezes, porque, até hoje, o grande debate sobre
transposição não aconteceu. O governo federal quer impor na marra o
projeto da transposição, e o pessoal do PT está orientado a defender
a transposição, custe o que custar.

O Sr. Presidente - Deputado Fábio Avelar, V. Exa. está saindo do
tema.

O Deputado Fábio Avelar (em aparte) - Já há uma hora saímos do
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tema, Sr. Presidente. Pelo amor de Deus, V. Exa. não vai cortar minha
palavra, como não o fez com o Deputado Paulo Guedes e como não o
fez com o Deputado Rêmolo Aloise. Não é agora, no último segundo
da prorrogação, que me vai cortar a palavra. Logo V. Exa., que é o
exemplo de democrata nesta Casa! Peço-lhe paciência para
completar meu raciocínio.

Deputado Antônio Júlio, até hoje não consegui entender como o
Deputado Paulo Guedes, líder do Norte de Minas, assumiu a bandeira
da transposição. Ele é, nesta Casa, o Deputado nº 1 pela transposição
do Rio São Francisco. O Deputado Paulo Guedes, aliás, fez, em
nosso ciclo de debates, uma mobilização jamais havida nesta Casa.
Conseguiu trazer a esta Casa 200 pescadores; todos eles, aliás, pelo
que sentimos, contrários à transposição.

Devemos estar unidos. O Deputado Paulo Guedes fica batendo na
mesma tecla de que o rio está poluído, podre, e, ao mesmo tempo,
quer levar suas águas para o Nordeste. A revitalização do Rio São
Francisco, Deputado Paulo Guedes, tem de ser a nossa bandeira.
Nós, mineiros, não podemos lutar pela transposição. Vamos matar
nosso rio, que já está morrendo, está podre. Temos, sim, de lutar, mas
contra a transposição. Temos de dizer “não” à transposição e “sim” à
revitalização.

Prestamos nossa solidariedade a Frei Cappio e pedimos-lhe que
cesse a greve, que foi a forma que ele encontrou para mostrar ao
Brasil o grande equívoco desse projeto de transposição.

Então, vamos ter oportunidade de debater essa posição. Esse tema
é muito importante. Não adianta continuar imputando somente à
Copasa como o Deputado Paulo Guedes vem utilizando aqui, de
maneira sistematizada. Não adianta falar nada, pois ele não acredita,
diz que é mentira. Ele teve coragem de falar nesta Casa que em Belo
Horizonte não há litro de esgoto tratado. Acho que é uma
oportunidade de debater o assunto. Vamos fazê-lo no próximo dia 12,
quando esses assuntos vão ser esclarecidos. O Deputado Paulo
Guedes é membro suplente da Cipe São Francisco, mas tem a
mesma função dos titulares. A participação é a mesma, é aberta a
todos nós. Gostaria de fazer um apelo a esta Casa para que abra
esse debate, mas concordo com V. Exa., quando diz que temos de
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mostrar a cara. Temos de saber quem é a favor e quem é contra o
São Francisco. Temos de deixar isso claro para a população de Minas
Gerais. Temos de falar quem é a favor da transposição, que vai matar
ainda mais o Rio São Francisco. Temos de mostrar à população quem
o defende, na prática, e quem é a favor da transposição, que não vai
beneficiar Minas Gerais. Quase todos os Estados são contra esse
projeto da transposição. Não somos contra matar a sede do nosso
irmão nordestino. Se for adução de água necessária para atender o
nosso irmão, é claro que seremos favoráveis. Não podemos concordar
com esse projeto absurdo da transposição.

Agradeço a V. Exa. o aparte. Vamos ter ainda muito tempo para
debater o assunto. A Cipe do São Francisco está totalmente
estruturada. Vamos ter reuniões quinzenais. Vamos debater com a
sociedade o que o governo federal não fez. Vamos mostrar que não
somos radicais. Isso foi demonstrado pela caravana do Rio São
Francisco, que mostrou, de maneira clara, que é favorável à adução
de uma água para atender àquela população. Mas não para atender
ao agronegócio, não para a criação e exportação de camarão. Vamos
ter oportunidade de debater ainda muito essa questão. Muito
obrigado.

O Deputado Antônio Júlio - Agradeço ao Presidente. A discussão vai
continuar com o Deputado Paulo Guedes. Acho que o tema tem de
ser revisto, tanto a doação do terreno de Jequeriquanto a produção da
bucha e o reflexo que terá, na transposição do São Francisco, o
projeto que estamos debatendo.

O Deputado Paulo Guedes - Sr. Presidente, solicito a palavra pelo
art. 164 do Regimento Interno.

O Sr. Presidente - Com a palavra, pelo art. 164 do Regimento
Interno, o Deputado Paulo Guedes.

O Deputado Paulo Guedes - Fui citado nominalmente pelo Deputado
Fábio Avelar, de uma forma pouco cortês, quando ironizou algumas
coisas e tentou nos passar fatos que não condizem com a verdade.
Primeiro, a mobilização dos 200 pescadores que aqui vieram no ciclo
de debates sobre o Rio São Francisco mostrou claramente que vieram
aqui cobrar do governo uma atitude para resolver o problema do
esgoto e da podridão do rio. Os pescadores que usaram a tribuna
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disseram que o tema transposição fica em segundo plano, porque
temos de salvar agora o rio em Minas. Queremos água limpa em
Minas. Se tivermos água limpa aqui, vamos tê-la também no Nordeste
e na Bahia. O maior poluidor do Rio São Francisco é a Região
Metropolitana de Belo Horizonte. Muitas pessoas de Belo Horizonte
não sabem que nossa cidade faz parte dessa bacia. Todo o esgoto
recolhido na Região Metropolitana está sendo jogado no Rio das
Velhas e, por conseqüência, cai no São Franscisco.

O Deputado disse também que nem 1% do esgoto é tratado. Isso
não é verdade. Conforme meus pronunciamentos, que estão
gravados, disse que 90% dos esgotos são coletados e apenas 45%
são tratados, ou seja, 55% não são tratados.

O tratamento é primário, mas deveria ser secundário.
Deputado Fábio Avelar, gostaria que aprofundássemos esse debate

hoje à tarde e amanhã. Poderíamos fazer outro ciclo de debates.
Estou pronto para discutir o assunto, estou pronto para receber aqui
os técnicos da Copasa, a fim de fazermos um debate verdadeiro, para
que não digam que estou defendendo a transposição, porque sou do
PT, que fui orientado pelo partido. Muito pelo contrário: V. Exa. é que
poderia receber esse título de defensor de esgoto, porque, da forma
como defende a Copasa, parece até que essa instituição nunca jogou
um balde de esgoto no Rio São Francisco. V. Exa. deseja tirar a culpa
da Copasa, como se ela estivesse tratando 100% do esgoto de Belo
Horizonte, de Contagem, de Betim e de várias cidades localizadas na
calha do rio.

Isso não é verdade, porque os peixes estão morrendo, a população
está proibida de pescar, de tomar banho no rio e de beber sua água.
Os fatos falam por si. Por exemplo, o fato de a água do rio estar
fedendo em Manga, a 800km daqui, responde a qualquer
questionário. Não precisamos de técnicos nem de especialistas.
Qualquer cidadão que conhecia o rio e o está vendo agora sabe que
estão jogando esgoto dentro dele.

Precisam ser tomadas providências pela Copasa, pelo governo do
Estado e pelo governo federal, que já começou a fazer sua parte
liberando R$1.000.000.000,00 para as cidades da calha do rio
construírem redes de esgoto e estações de tratamento no entanto as
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cidades da calha do rio são poucas. Deputado Fábio Avelar, sei que
V. Exa., como funcionário da Copasa, tem obrigação de defendê-la,
mas nesse quesito não há o que discutir, não se pode esconder da
população que a Copasa é responsável por essa situação. É sim. A
Copasa é empresa nossa, é do povo de Minas Gerais, é pública, é
bancada por nós, que pagamos as taxas de esgoto e de água. Ao
cobrarmos ações da Copasa estamos cobrando ações de nós
mesmos.

Como é uma empresa pública sob a responsabilidade do governo,
esperamos que o governo tome uma atitude e que a diretoria da
Copasa se pronuncie sobre o assunto. Até agora está calada. Há três
meses estamos discutindo esse tema, mas ninguém diz nada nesta
Casa.

Creio que 5 minutos é muito pouco para discutirmos um assunto tão
importante. Gostaria que pudéssemos dispor de 1 hora, ou seja, meia
hora para V. Exa. e meia hora para mim, para que possamos debater
essa questão do Rio São Francisco, com propriedade, sem
interferência da questão partidária. Antes de ser do PT, sou
barranqueiro, sou do Norte de Minas, já carreguei água na cabeça.
Cresci vendo a minha mãe carregar água na cabeça. Sei o que é falta
de água. Por isso defendo a transposição... Não se trata bem de uma
transposição, mas de interligação de bacias, que levará água para 12
milhões de pessoas do Nordeste. Defendo isso com a convicção de
quem viveu a seca, de quem convive com a seca, de quem conhece a
realidade dos moradores do Norte de Minas, de Pernambuco, da
Paraíba e dos demais Estados que serão beneficiados com as obras
da transposição do São Francisco.

É muito fácil viver na cidade, é muito fácil poder tomar três banhos
diários e querer que milhões de pessoas vivam sem a possibilidade de
tomar banho, de chegar em casa e, ao abrirem uma torneira,
encontrar água. Somente quem nunca viveu isso às vezes diz o que
não deve nesta Casa. Poderíamos sair um pouco do Plenário, a fim de
conhecermos a realidade da região e constatarmos as dificuldades
enfrentadas pela população. Depois faríamos um debate. Estou
falando com propriedade. Estou pronto para esse debate. Gostaria
que continuássemos discutindo esse tema hoje à tarde. Muito
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obrigado.
O Deputado Fábio Avelar - Sr. Presidente, solicito a palavra pelo art.

164.
O Sr. Presidente - Com a palavra, pelo art. 164 do Regimento

Interno, o Deputado Fábio Avelar, que dispõe de 5 minutos para seu
pronunciamento. Solicito que encerre esse debate, para que não seja
criada disputa. Solicito também que evite as palavras que possam
trazer algum transtorno para um e outro, porque não é essa a intenção
deste Plenário.

O Deputado Fábio Avelar - Obrigado, Sr. Presidente. O que me
levou a solicitar a palavra pelo art. 164 foi a necessidade de explicar
ao Deputado Paulo Guedes que, em momento algum, quis fazer
referência desrespeitosa a sua pessoa.

Pelo contrário, eu acredito que o debate tenha de ser assim mesmo;
assim sendo, pacientemente, escutei todas as inverdades que expôs
aqui. O que disse são inverdades segundo o meu entendimento, mas,
para V. Exa., isso pode ser verdade. Por isso, existem os debates.

Deputado Paulo Guedes, o que não podemos aceitar é que, em
todas as oportunidades em que ocupa esta tribuna, V. Exa. fale, fale,
fale em debate e sempre diga que não está sendo convidado para os
debates. Para que não pareça que estamos fazendo discussões às
escondidas, digo a V. Exa. que a Cipe São Francisco, de que é
membro como suplente, realiza várias reuniões, e nunca ouvi dizer
que para um membro da comissão participar de uma reunião tenha de
ser convidado. Sou suplente em várias Comissões e procuro olhar
pela “internet” da Assembléia Legislativa quais são os dias da reunião,
se haverá audiência pública e se haverá debate. Não espero ninguém
me convidar para as reuniões, pois, como membro, tenho de procurar
saber o que está acontecendo. Estranhei o fato de dizer que tem de
ser convocado para participar de uma reunião de uma comissão de
que é membro. Não consigo entender isso. Ficarei aqui durante o
resto do dia para procurar entender por que V. Exa., como membro de
uma Comissão, diz que não foi convidado para a reunião. V. Exa. tem
de comparecer às reuniões e tem de procurar conhecer a pauta e os
assuntos que serão tratados e debatidos.

Ontem, em uma reunião nesta Casa, elaboramos uma agenda, que
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será divulgada pela internet. No dia 12, será realizado um grande
debate, com a participação de todas as instituições do Estado, sobre a
qualidade da água do Rio São Francisco, sobre o que está
acontecendo e como ela está sendo monitorada. A Copasa, que V.
Exa. tanto contesta nesta Casa, será convidada. A Assemae,
associação dos Municípios autônomos, que também tem uma
participação importante no processo de tratamento de esgoto, também
será convidada. As organizações não governamentais, como a AMDA
e os 12 comitês de bacia que integram a bacia do São Francisco,
estarão presentes para debater essa questão. Já dispomos também
de uma agenda para os outros Estados, a fim de expormos a posição
de Minas Gerais. A reunião da Cipe será realizada em Minas Gerais
duas vezes por mês: uma interna e outra para escutar as autoridades.
Na segunda reunião programada para o início do ano que vem,
ouviremos todas as autoridades ligadas à bacia, para um diagnóstico
detalhado da situação atual, a fim de termos condições de
acompanhar e monitorar um plano de revitalização.

Agora, apresentarei um desafio a V. Exa. Aliás, este é o pano de
fundo adotado por todas as pessoas que defendem a transposição,
quando dizem que essa água servirá para matar a sede dos irmãos
nordestinos. Se realmente a transposição for realizada para matar a
sede de 12 milhões de pessoas, como disse V. Exa., que é o mesmo
dado fornecido pelo Presidente Lula, quando fez uma referência
jocosa à greve do Bispo D. Luiz Cappio, estarei ao lado de V. Exa.
Pode ficar registrado nesta Casa que, se for para matar a sede de 12
milhões de nordestinos, como V. Exa. disse daquele microfone,
estarei ao seu lado. Agora, em seu próximo pronunciamento, gostaria
que fizesse uma relação, levando-se em consideração um “per capita”
interessante de 150 litros por habitante por dia, para verificar quantos
milhões de pessoas esses 127.000 litros de água por segundo,
propostos no projeto de transposição, dariam para abastecer.

V. Exa. diz que esse será um simples projeto de transposição de
água. Saliento que essa simplicidade de V. Exa. representa 700km de
canal de 25m de largura por 6m de comprimento, com 10 túneis, 9
elevatórias e um consumo de energia que representa o total do que é
gerado em Três Marias. Não podemos iludir as pessoas que nos
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ouvem. Esse será um megaprojeto, ou seja, um projeto faraônico, um
elefante-branco, e não um simples projetinho de transposição. Se o
projeto servir para atender 12 milhões de pessoas, como V. Exa.
disse, estarei ao seu lado, pois não podemos ser negligentes em
relação à necessidade e à saúde da nossa população. Estarei ao seu
lado. Pode gravar que estarei ao seu lado, vou defendê-lo. Agora, de
qualquer maneira, não podemos abrir mão da revitalização do Rio São
Francisco. Vamos lutar pela revitalização e deixar a transposição para
quando o Rio São Francisco já estiver recuperado. Vamos defender o
nosso rio, Deputado Paulo Guedes, não vamos mexer com
transposição agora não.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir o Projeto de Lei nº
524/2007, o Deputado João Leite.

O Deputado João Leite - Obrigado, Sr. Presidente. Deputados
presentes a esta reunião extraordinária da Assembléia Legislativa,
com temas tão polêmicos e tão importantes para os mineiros, quero
colocar a minha posição, já histórica, em relação à transposição do
Rio São Francisco. Quero lembrar que, nos próximos dias, eu e os
Deputados Fábio Avelar, Eros Biondini, Durval Ângelo e Agostinho
Patrús Filho faremos uma visita ao Frei D. Luiz Cappio, para levar o
nosso reconhecimento e falar em nome dos mineiros. Os mineiros já
se manifestaram em relação à questão do Rio São Francisco, esse rio
que pertence a todos nós, porque somos da Bacia Hidrográfica do Rio
São Francisco. O Arrudas, compreendendo todos os seus afluentes,
como o Rio Tijuco e os rios das regiões Central e Oeste de Minas
Gerais, pertence ao nosso Rio São Francisco, assim como o Rio das
Velhas, em Sabará, com seus afluentes.

Quero dizer da nossa preocupação, pois há muitos anos
aguardamos o projeto prioritário da Bacia Hidrográfica do Rio São
Francisco, a sua revitalização e recuperação, mas, quando surge
algum recurso, a prioridade é outra, é a transposição. E sabemos que
é para atender aos exportadores de camarão. Lamentavelmente, o
recurso público será utilizado em algo que não é prioridade para o
nosso Estado. Minas Gerais se sente totalmente fora desse projeto do
governo. Como alguns já disseram, ao final, esse projeto consumirá
R$20.000.000,00 dos recursos públicos. Essa é uma verdadeira
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transposição de recursos públicos para algo de cuja importância ainda
não fomos convencidos. Importante seria a revitalização, a
recuperação da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco.

O Sr. Presidente - A Presidência solicita ao Deputado João Leite que
se atenha à discussão do projeto.

O Deputado João Leite - Vou ater-me ao tema, Sr. Presidente.
Acompanharei a sua determinação regimental. Por favor, corte-me se
sair do assunto.

O Deputado Paulo Guedes (em aparte) - Deputado João Leite, foi
interessante que, antes de entrar na discussão do Projeto nº 1.524, V.
Exa. continuou a discussão da transposição do Rio São Francisco.
Como fui citado pelo Deputado Fábio Avelar, gostaria de dizer que
faço parte da Comissão. Sou suplente, e não sabia disso. Eu descobri
por acaso que era suplente da Cipe, porque nunca recebi
comunicação da Casa e também não fui convidado para participar da
reunião de ontem com o Deputado Gil Pereira. Não vi nada na
programação da Casa. Estou sabendo que haverá uma reunião no dia
12 e podem ter a certeza de que estarei presente, mesmo como
suplente. Vou fazer questão de estar lá. Deputado, essa discussão
precisa ser aprofundada.

Quero parabenizar o Sr. Presidente, Doutor Viana, pela liberalidade.
É um tema muito importante para Minas Gerais e para o Brasil.
Estamos discutindo a vida do Rio da Integração Nacional, é o rio do
orgulho de todo o povo brasileiro, principalmente dos mineiros. Não
podemos esconder as coisas e fazer esse jogo de empurra.

O Sr. Presidente - Deputado Paulo Guedes, a Presidência informa a
V. Exa. que tem pleno conhecimento da importância do assunto, mas
existe hora para plantar, para colher, para semear. Então, no devido
momento, as discussões acontecerão.

O Deputado Paulo Guedes (em aparte) - Sr. Presidente, como já é
hora de encerrar, quero dizer que não é apenas essa transposição
que tanto se discute no Nordeste. Precisamos discutir o rio aqui,
discutir as transposições que existem em Minas. Se não pode
acontecer no Nordeste, por que aqui pode? Será que somos melhores
do que o povo nordestino? O povo mineiro sempre foi um povo gentil,
de coração grande. Então, se podemos ter o Projeto Jaíba, com 80m3,
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se podemos desviar o rio aqui em Lagoa da Prata, em Pirapora e em
tantos outros lugares, por que não deixar 1% dessa água para 12
milhões de nordestinos?

Encerrando essa participação, deixo a minha cobrança e coloco-me
à disposição para cobrar do governo federal, para cobrar da Prefeitura
de Belo Horizonte, que sei que tem uma parceria com a Copasa, mas
que os que defendem o governo do Estado e a Copasa e fingem que
o problema não é com eles, também façam a sua parte. Vamos,
então, cobrar do governo federal a revitalização do Rio São Francisco,
que já começou. O governo federal já colocou R$1.000.000.000,00
para essa revitalização. Eu quero saber o que o Estado está fazendo
para revitalizar o Rio São Francisco. Muito obrigado.

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, antes de entrar no assunto
importante do projeto do Deputado Dinis Pinheiro, quero dizer que
estamos rigorosamente com Minas Gerais. Somos totalmente
contrários à transposição do Rio São Francisco. Queremos que esse
recurso seja utilizado na revitalização de toda a Bacia Hidrográfica do
Rio São Francisco. É impossível para Minas Gerais, até mesmo para
a Prefeitura de Belo Horizonte, uma das proprietárias da Copasa, ter
condição de fazer a revitalização de toda a bacia hidrográfica. E o
governo federal, em vez de revitalizar a bacia, vai apoiar um projeto
empresarial para camarão.

Quero entrar na questão ligada à autorização que a Assembléia
deverá dar para doação de imóvel no Município de Jequeri. Parece-
me muito importante que isso aconteça.

Concordo plenamente com o Deputado Fábio Avelar, que foi muito
feliz com seu vasto conhecimento técnico, demonstrando neste
Plenário o que é esse projeto. São 700km de subida do rio, de um
canal com essa largura. A necessidade da energia para se bombear
essa água por 700km na subida do rio é de uma hidrelétrica como a
de Três Marias. Esse projeto não tem precedentes na história do
Brasil e vai contra todos os pareceres técnicos. Muito obrigado.

Questão de Ordem
O Deputado João Leite - Quero continuar essa discussão, Sr.

Presidente, mas V. Exa., de plano, pode constatar que não há quórum
para continuação dos trabalhos. Solicito o encerramento, de plano,
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desta reunião. Também gostaria, Sr. Presidente, que V. Exa.
mantivesse o tempo que me resta para a discussão desse projeto.

O Sr. Presidente - A Presidência informa que seu tempo de 49
minutos será mantido para as próximas reuniões.

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, e para a
extraordinária também de hoje, às 20 horas, nos termos do edital de
convocação. Levanta-se a reunião.

* - Sem revisão do orador.

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

1.401/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O Projeto de Lei nº 1.401/2007, de autoria do Deputado Célio

Moreira, tem por escopo declarar de utilidade pública a Associação
Comunidade de Vida e Aliança Santa Teresinha do Menino Jesus,
com sede no Município de Sete Lagoas.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 19/7/2007 e,
em seguida, distribuída a esta Comissão, 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 1.401/2007 visa a declarar de utilidade pública a

Associação Comunidade de Vida e Aliança Santa Teresinha do
Menino Jesus, com sede no Município de Sete Lagoas.

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.

Cabe ressaltar que o seu estatuto constitutivo determina, no art. 21,
que a instituição não remunera nem concede vantagens ou benefícios,
direta ou indiretamente, a seus Diretores, Conselheiros, sócios,
instituidores, benfeitores ou equivalentes e, no art. 52, que, na
hipótese de sua incorporação, fusão, cisão, extinção ou dissolução, o
patrimônio remanescente será destinado a entidade qualificada nos
termos da legislação aplicável, registrada no Conselho Nacional de
Assistência Social ou a entidade pública, preferencialmente que tenha
a mesma finalidade social.

Conclusão
Em face do aduzido, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nº 1.401/2007.
Sala das Comissões, 11 de dezembro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Neider

Moreira - Gilberto Abramo - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.644/2007
Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

Relatório
De autoria do Deputado Gustavo Valadares, o projeto de lei em tela

tem por objetivo dar denominação ao trecho da Rodovia MG-020 que
liga os Municípios de Santa Luzia e Jabuticatubas.

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, “b”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.644/2007 tem por finalidade dar a

denominação de Prefeito Valério de Sales Costa Sobrinho - “Leco” -
ao trecho da Rodovia MG-020 que liga os Municípios de Santa Luzia e
Jabuticatubas.

Cabe ressaltar, inicialmente, ser objeto da proposta prestar justa
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homenagem à memória de Valério de Sales Costa Sobrinho, eminente
homem público, pelos relevantes serviços prestados ao Município de
Jabuticatubas.

Cidadão exemplar, funcionário público, exerceu o mandato de
Prefeito Municipal, no período de 1982 a 1988, tendo atuação
marcante na história política de sua terra, especialmente na atenção
aos mais necessitados, representando com dignidade e dedicação o
seu povo.

Por ter angariado o respeito e a admiração da população local,
ajuizamos oportuno e merecido que se lhe preste a pretendida
honraria.

Esclareça-se que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de
Constituição e Justiça, tem por finalidade suprimir o parágrafo único
do art. 1º, que prevê a fixação de placas indicativas da denominação
da rodovia pelo DER-MG, por se tratar de ato administrativo de
competência dessa autarquia, o que dispensa dispositivo legal a
respeito.

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

nº 1.644/2007, em turno único, com a Emenda nº 1, da Comissão de
Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 11 de dezembro de 2007.
Juninho Araújo, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.725/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em tela
visa a declarar de utilidade pública a Associação Recanto São
Francisco, com sede no Município de Extrema.

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 1.725/2007 visa a declarar de utilidade pública a
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Associação Recanto São Francisco, com sede no Município de
Extrema.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no
Estado sejam declaradas de utilidade pública estão enunciados no art.
1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que 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 § 1º do art. 17 de seu estatuto estabelece que
os Diretores, Conselheiros, sócios, instituidores, benfeitores ou
equivalentes não receberão remuneração, vantagens nem benefícios
em razão de suas atividades e o art. 33 determina que, em caso de
sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade
congênere, dotada de personalidade jurídica, com sede e atividades
no Município de Extrema, 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 1.725/2007.
Sala das Comissões, 11 de dezembro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Gilberto

Abramo - Neider Moreira - Sebastião Costa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.758/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em tela

visa a declarar de utilidade pública a Associação de Promoção e
Assistência Social, com sede no Município de Pouso Alegre.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 2/11/2007 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
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O Projeto de Lei nº 1.758/2007 visa a declarar de utilidade pública a
Associação de Promoção e Assistência Social, com sede no Município
de Pouso Alegre.

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 de seu estatuto determina, em caso de sua
dissolução, que o patrimônio remanescente será destinado a entidade
local, congênere, juridicamente constituída, registrada no Conselho de
Assistência Social do Município, do estado ou da união, e o art. 12
estabelece que a entidade não remunerará seus associados,
dirigentes e membros da diretoria e do conselho fiscal.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei nº 1.758/2007.
Sala das Comissões, 11 de dezembro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Hely

Tarqüínio - Gilberto Abramo - Neider Moreira.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.789/2007
Comissão de Saúde

Relatório
De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em tela

visa a declarar de utilidade pública a Casa de Recuperação
Reintegração Social Renascer, com sede no Município de Conceição
dos Ouros.

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.
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Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.789/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Casa de Recuperação Reintegração Social Renascer, com sede no
Município de Conceição dos Ouros, que possui como finalidade
primordial a defesa de pessoas consideradas dependentes de
substâncias químicas.

Na consecução de seus propósitos, oferece-lhes apoio moral e
espiritual; promove palestras, conferências e seminários, visando a
conscientizá-las sobre os malefícios decorrentes do vício; apóia e
orienta os respectivas famílias afetadas; estimula a comunidade a
responsabilizar-se pelo próximo em estado de carência; incentiva e
desenvolve ações sociais e culturais.

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

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

nº 1.789/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 11 de dezembro de 2007.
Hely Tarqüínio, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.822/2007

Comissão de Cultura
Relatório

De autoria do Deputado Sargento Rodrigues, o projeto de lei em tela
visa declarar de utilidade pública o Núcleo de Composição de
Parcerias em Projetos & Ações - o Proação -, 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 1.822/2007 pretende declarar de utilidade pública

o Núcleo de Composição de Parcerias em Projetos & Ações, com
sede no Município de Belo Horizonte, que tem como finalidade
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primordial a melhoria da qualidade de vida da população local,
amparando, especialmente, o segmento mais carente.

Na consecução de suas metas, desenvolve ações nas áreas da
cultura, da educação, do esporte e do lazer, promove a geração de
empregos para os seus associados, elabora e produz material
educativo de modo a estimular a troca de informações e o diálogo
entre os diferentes segmentos sociais e busca amplo entrosamento
com entidades congêneres, públicas ou privadas, visando 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 1.822/2007 em turno único.
Sala das Comissões, 11 de dezembro de 2007.
Gláucia Brandão, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.846/2007

Comissão de Saúde
Relatório

De autoria do Deputado Dimas Fabiano, o projeto de lei em epígrafe
visa a declarar de utilidade pública a Associação Antialcoólicos de
Campo Belo, com sede no Município de Campo Belo.

A proposição foi enviada à Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a
Emenda nº 1, que apresentou. Vem agora a matéria a esta Comissão,
para deliberação conclusiva, nos termos do art. 103, I, “a”, do
Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.846/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Associação Antialcoólicos de Campo Belo, entidade filantrópica que
tem como finalidade lutar ativamente para combater o alcoolismo e
promover a melhoria da qualidade de vida do alcoólatra. O seu
trabalho inclui iniciativas de conscientização sobre a doença e sua
terapia.

Cabe esclarecer que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de
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Constituição e Justiça, dá nova redação ao art. 1º do projeto, com a
finalidade de adequar o nome da entidade ao consubstanciado no art.
1º de seu estatuto.

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

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

1.846/2007, em turno único, com a Emenda nº 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 11 de dezembro de 2007.
Carlos Pimenta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.858/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria da Deputada Elisa Costa, o projeto de lei em tela tem por
finalidade declarar de utilidade pública a Associação Regional dos
Servidores da Polícia Civil da 5ª DRSP-MG, com sede no Município de
Governador Valadares.

Publicada a matéria no “Diário do Legislativo”, em 24/11/2007, vem
a esta Comissão, para exame preliminar dos aspectos referentes à
juridicidade, à constitucionalidade e à legalidade, conforme dispõe o
art. 188, c/c o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.858/2007 objetiva declarar de utilidade pública

a Associação Regional dos Servidores da Polícia Civil da 5ª DRSP-
MG, com sede no Município de Governador Valadares.

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 § 5º do art. 16 e o art. 28 do seu estatuto
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determinam, respectivamente, que os membros da diretoria executiva
e do conselho fiscal não serão remunerados e o art. 48 preceitua que,
no caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado
a entidade de fins não econômicos ou a instituição municipal, estadual
ou federal de fins idênticos ou semelhantes.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei nº 1.858/2007.
Sala das Comissões, 11 de dezembro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Gilberto

Abramo - Neider Moreira - Sebastião Costa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.860/2007
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 Comunidade Kolping Minas
Caixa - CKMC -, com sede no Município de Belo Horizonte.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 24/11/2007 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 1.860/2007 tem por finalidade declarar de

utilidade pública a Comunidade Kolping Minas Caixa, 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.

Observe-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no
art. 32, que nenhum Diretor, Conselheiro, associado, instituidor,
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benfeitor ou equivalente perceberá remuneração, vantagens ou
benefícios em razão das funções ou das atividades que lhes forem
atribuídas e, no art. 35, que, na hipótese de sua dissolução, o
patrimônio remanescente será destinado à Obra Kolping do Brasil ou,
na sua eventual inexistência, a entidade congênere, registrada no
Conselho Nacional de Assistência Social, ou a entidade pública.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei nº 1.860/2007.
Sala das Comissões, 11 de dezembro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Gilberto

Abramo - Hely Tarqüínio - Neider Moreira.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 598/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto em epígrafe “altera a
Lei n° 15.522, de 1° de junho de 2005, que autoriza  o Poder Executivo
a contratar operação de crédito com o Banco Interamericano de
Desenvolvimento - BID -, destinada à execução do Programa de
Eletrificação Rural - Pronoroeste”.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 31/3/2007, foi o projeto
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização
Financeira e Orçamentária.

Compete agora a esta Comissão, nos termos do Regimento Interno,
emitir parecer sobre a juridicidade, constitucionalidade e legalidade do
projeto.

Fundamentação
De acordo com o dispositivo inicial da proposta, o art. 4° da Lei n°

15.522, de 1º/6/2005, passa a vigorar acrescido de § 1°, que atribui à
Centrais Elétricas de Minas Gerais S.A. - Cemig - competência para
atuar como agente executor do Programa Pronoroeste, e de § 2°,
segundo o qual, para a execução de tal programa, além dos recursos
próprios da Cemig Distribuição S. A., outros recursos serão
complementados pelo Estado.

Acrescentam-se, ainda, § 3° ao citado art. 4º, para  estabelecer que
tal complementação será efetuada nos termos de regulamento, com
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recursos de empréstimo contraído com o BID, limitado a
US$10.000.000,00, e § 4°, que determina que a Cemig  realize
prestação de contas com base nos gastos já efetuados e a efetuar e
nos resultados socioeconômicos ulteriormente oriundos do
mencionado programa.

Informa o Governador do Estado, na mensagem encaminhada a
esta Casa, que o assunto de que trata a proposta constitui objeto de
convênio celebrado entre a Cemig e o Estado e que a parcela de
recursos vertidos pelo Estado cobre apenas parte das despesas com
o Programa Pronoroeste, em vista da contrapartida a cargo da Cemig.
Informa, também, que a designação da empresa como órgão executor
do programa decorre de norma inserta no Decreto Federal n° 4.873,
de 11/11/2003, a qual exige que sua operacionalização
necessariamente conte com a participação da referida concessionária.

Não se verifica nenhum vício jurídico, seja do ponto de vista formal,
seja material. O conteúdo da proposta encontra-se no raio de
competência legislativa estadual, e a iniciativa só pode mesmo
pertencer ao Governador do Estado.

Além disso, os comandos do projeto são bastante razoáveis,
dizendo respeito, em síntese apertada, à definição, por parte do
Estado legislador, de competência administrativa para entidade da
administração indireta do governo de Minas.

Apenas alguns ajustes de redação devem ser promovidos já de uma
vez, como forma de primar pela clareza do texto em exame.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade do Projeto de Lei nº 598/2007 na forma do Substitutivo nº
1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Altera a Lei n° 15.522, de 1º de junho de 2005, que  autoriza o Poder

Executivo a contratar operação de crédito com o Banco
Interamericano de Desenvolvimento - BID -, destinada à execução do
Programa de Eletrificação Rural - Pronoroeste.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - A Lei n° 15.522, de 1° de junho de 2005, passa a vigorar

acrescida do seguinte art. 4º-A:
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“Art. 4°-A - Na qualidade de integrante do Sistema Cemig e como
concessionária dos serviços de distribuição de energia elétrica nas
regiões atendidas pelo Programa Pronoroeste, fica a Cemig
Distribuição S. A. designada para atuar como agente executora deste
programa.

§ 1° - Para a execução do programa, a Cemig Distrib uição S. A.
utilizará recursos próprios, a serem complementados pelo Estado.

§ 2° - A complementação a que se refere o § 1º será  efetuada, nos
termos de regulamento, com recursos oriundos da operação referida
no art. 1º, observado o limite nele previsto.”.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 11 de dezembro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Hely

Tarqüínio - Gilberto Abramo - Sebastião Costa - Neider Moreira.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 598/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe
altera a Lei nº 15.522, de 1º/6/2005, que autoriza o Poder Executivo a
contratar operação de crédito com o Banco Interamericano de
Desenvolvimento - BID -, destinada à execução do Programa de
Eletrificação Rural - Pronoroeste.

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

Vem agora a matéria a esta Comissão para receber parecer, nos
termos do art. 188, combinado com o art. 102, inciso VII, do
Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto em tela promove alterações na Lei nº 15.522, de 2005, que

autorizou o governo do Estado a contratar operação de crédito com o
BID, destinada à execução do Pronoroeste, no valor de
US$10.000.000,00. A proposição acrescenta dispositivos à referida lei,
atribuindo à Cemig Distribuição S. A. competência para atuar como
agente executora do Pronoroeste e prevendo a utilização, para a
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execução de tal programa, além de recursos próprios da Cemig
Distribuição S. A., de outros recursos que serão complementados pelo
Estado.

O Pronoroeste, programa estadual que visa à eletrificação rural da
região Noroeste de Minas Gerais, tem como objetivo o aumento da
capacidade de atendimento à demanda de energia elétrica da região,
de 150MW para 300MW, mediante ampliação da infra-estrutura de
energia.

O Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - para o
exercício 2004-2007 prevê investimentos no valor de
R$139.124.000,00 para a execução do Pronoroeste. O trabalho de
avaliação do PPAG relativo ao período 2004-2006, enviado pelo
Executivo a esta Casa, concluiu que 100% da meta física estabelecida
no referido programa foi executada. O investimento nos anos de 2005,
2006 e 2007 totaliza R$95.839.000,00, tendo sido totalmente realizado
pela Cemig Distribuição, que atuou como agente executora do
programa.

Os recursos repassados à Cemig Distribuição, de que trata o projeto
em tela, portanto, visam ao pagamento das despesas decorrentes da
realização do Pronoroeste, com as quais a empresa arcou
integralmente, tendo em vista a contrapartida financeira exigida do
Estado na execução do programa.

O Orçamento do Estado para o exercício de 2007 prevê um gasto no
valor de R$4.787.000,00 com o projeto de expansão do sistema de
subtransmissão de energia. A Lei de Diretrizes Orçamentárias para o
exercício de 2007, por sua vez, autoriza o Poder Executivo a abrir
crédito suplementar até o limite de 10% da despesa fixada total,
permitindo a suplementação do valor objeto do projeto em tela.

A Comissão de Constituição e Justiça apresentou o Substitutivo nº 1
ao projeto, o qual promove alguns ajustes de redação, aprimorando o
texto e dando-lhe maior clareza, com o que concordamos.

Com base no exposto, concluímos que o projeto em análise atende
aos pressupostos da legislação pertinente à matéria financeira e
orçamentária, além de revestir-se de notório interesse público.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº
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598/2007, no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de
Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 11 de dezembro de 2007.
Zé Maia, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Jayro Lessa -

Elisa Costa - Gilberto Abramo.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 682/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O projeto de lei em epígrafe, resultante do desarquivamento do
Projeto de Lei nº 3.092/2006, feito a pedido do Deputado Weliton
Prado, dispõe sobre a implementação da jornada escolar de tempo
integral na rede pública de ensino fundamental do Estado.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 5/4/2007, foi o projeto
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça e de Educação,
Ciência, Tecnologia e Informática.

Cabe a esta Comissão, nos termos do art. 102, inciso III, alínea “a”,
combinado com o art. 188 do Regimento Interno, analisar a matéria
quanto aos aspectos de sua juridicidade, constitucionalidade e
legalidade.

Fundamentação
A proposição em análise prevê a instituição da jornada de tempo

integral nas escolas púbicas de ensino fundamental do Estado,
estabelecendo a forma e as condições em que se dará a sua
implementação.

Nos termos do projeto, a jornada de tempo integral será adotada de
forma gradual, atendendo, prioritariamente, as localidades, os
estabelecimentos de ensino e os alunos em situação socioeconômica
mais desfavorável. No prazo de dez anos, deverá estar implementada
em toda a rede pública de ensino fundamental.

O projeto estabelece, ainda, que será formada uma comissão com
competências pre-definidas para viabilizar a implementação da
medida proposta, bem como assegurar os direitos dos alunos que
freqüentarem a escola em tempo integral.

Não há dúvida de que o projeto de lei é meritório, na medida em que
busca aperfeiçoar o sistema público educacional, propiciando aos
alunos um aprendizado mais completo e outros benefícios que a
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escola oferece. Entretanto, a matéria encontra óbices de natureza
jurídico-constitucional, como veremos a seguir.

A Constituição do Estado, em seu art. 198, inciso I, prevê que o
poder público garantirá ensino fundamental, obrigatório e gratuito,
mesmo para os que não tiverem tido acesso a ele na idade própria,
em período de 8 horas diárias para o curso diurno. O art. 78 do Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias estabelece que a
implantação da jornada de ensino de 8 horas, prevista no art. 198, I,
dar-se-á de forma gradativa, conforme dispuser a lei.

No que toca à competência para legislar sobre a matéria, a
Constituição Federal, em seu art. 24, confere à União, aos Estados e
ao Distrito Federal competência concorrente para legislar sobre
educação e ensino. Sendo assim, compete à União estabelecer
normas gerais sobre a matéria, e aos Estados, complementá-las. A
União, no uso de sua competência constitucional, editou a Lei nº
9.394, de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação
nacional e prevê, em seu art. 34, que a jornada escolar no ensino
fundamental incluirá, pelo menos, 4 horas de trabalho efetivo em sala
de aula, sendo progressivamente ampliado o período de permanência
do aluno na escola, ressalvados os casos de ensino noturno. A
referida lei dispõe, ainda, sobre o ensino fundamental, que será
ministrado progressivamente em tempo integral, a critério dos
sistemas de ensino.

Em sintonia com a LDB, foi editada, em 9/1/2001, a Lei nº 10.172,
que aprova o Plano Nacional de Educação - PNE - e é válida para
todos os sistemas de ensino. De acordo com essa lei, devem os
Estados e Municípios elaborar os respectivos planos decenais, a partir
de sua vigência. O art. 5º fornece a base da qual partirão os entes
federativos para a consecução das metas contidas no Plano:

“Art. 5º - Os planos plurianuais da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios serão elaborados de modo a dar suporte às
metas constantes do Plano Nacional de Educação e dos respectivos
planos decenais”.

Entre as diretrizes do PNE, está a adoção progressiva do
atendimento integral na educação infantil e no ensino fundamental,
com prioridade para as famílias de baixa renda. Na parte referente às
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diretrizes para o ensino fundamental, é oportuno destacar o seguinte
trecho: “A LDB, em seu art. 34, § 2º, preconiza a progressiva
implantação do ensino em tempo integral, a critério dos sistemas de
ensino, para os alunos do ensino fundamental. À medida que forem
sendo implantadas as escolas de tempo integral, mudanças
significativas deverão ocorrer quanto à expansão da rede física,
atendimento diferenciado da alimentação escolar e disponibilidade de
professores, considerando a especificidade de horários (...). Para
garantir melhor equilíbrio e desempenho de seus alunos (das escolas
de tempo integral), faz-se necessário ampliar o atendimento social,
sobretudo nos municípios de menor renda, com procedimentos como
renda mínima associada à educação, alimentação escolar, livro
didático e transporte escolar”.

Não obstante toda a legislação pertinente à matéria, o parlamentar
pretende criar uma alternativa eficaz para a implementação da jornada
de tempo integral, pois, como argumenta na justificação que
acompanha o projeto, passados cinco anos da vigência do Plano
Nacional de Educação e considerada a extensão da rede estadual de
ensino fundamental, pouco tem sido feito para atingir os objetivos da
escola em tempo integral.

Entretanto, não é em virtude da ausência de determinação legal que
a educação em tempo integral ainda não foi implementada. Como já
foi exposto, as vias legais para a implantação da educação em
período integral estão postas no âmbito federal, para todos os
sistemas de ensino, sendo necessárias, na verdade, a reunião e a
continuidade de esforços dos administradores públicos para
operacionalizar a medida. Acreditamos que o momento atual não
recomenda a sobreposição de nova legislação, que não terá, enfim, o
condão de criar uma realidade que deverá, por sua própria essência,
ser paulatinamente construída .

Pelo texto do PNE, verificamos a extraordinária dimensão do
trabalho a ser desenvolvido na implantação da educação em tempo
integral em toda a rede pública: é necessário um incremento tal de
recursos materiais e humanos que será preciso planejamento rigoroso
e em longo prazo. Não é sem motivo que se utiliza no Plano a
expressão “implantação gradual ou progressiva” do período integral.
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Reconhecendo as limitações financeiras dos Estados e Municípios, o
PNE determina que o planejamento para adequação às novas
diretrizes deve ser feito para o período de dez anos e com previsão
nos planos plurianuais, o que aponta para a noção de que uma ação
governamental do porte da que se pretende na proposição em
comento não pode prescindir de um planejamento eficaz nas três
esferas de governo, que dê o suporte necessário à adequação de toda
a estrutura do sistema educacional ao atendimento em período
integral.

Não podemos, ainda, perder de vista o fato de que o nosso sistema
de governo se baseia no princípio da separação dos Poderes e que
cada Poder tem funções e prerrogativas definidas na Constituição
Federal. Nesse sentido, destaque-se que a adoção de determinadas
medidas é atividade eminentemente administrativa, de competência
do Poder Executivo. Dessa forma já se manifestou o Supremo
Tribunal Federal ao decidir que apenas os programas previstos na
Constituição, bem como os que impliquem investimentos ou despesas
para ente da Federação, necessariamente inseridos no seu
orçamento, devem ser submetidos ao crivo do Legislativo. Com
exceção dessas hipóteses, nenhum plano ou programa deve ser
submetido pelo Executivo ao Congresso, seja porque muitos deles
são atividades típicas da administração, seja porque restaria
inviabilizado o exercício das funções daquele Poder.

A instituição, por meio de lei, de mais uma norma prevendo a
adoção progressiva do período integral na escola pública evidenciará
mais um descompasso entre a letra da lei e a prática da prestação de
serviços públicos, campo no qual se inserem as competências da
administração. Utilizando os instrumentos de planejamento e dispondo
dos recursos financeiros, humanos e materiais necessários, o
administrador se responsabiliza pela definição e execução das ações
concretas, com o fim de cumprir os objetivos afetos às suas
atribuições.

Faz-se oportuno mencionar que a Secretaria de Estado de
Educação tem realizado esforços para implantar uma política de
atendimento integral, por meio da revitalização dos 72 Centros de
Atenção Integral à Criança e ao Adolescente - Caics - existentes no
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Estado.
Há, ainda, que se considerar o aspecto da viabilidade orçamentária

da implantação das medidas propostas no projeto, o que acarretará
despesa com contratação de pessoal, alimentação dos alunos,
construção, reforma ou ampliação das instalações públicas de ensino,
entre outras.

A Lei de Responsabilidade Fiscal, editada em 4/5/2000, trouxe para
o ordenamento jurídico questão de extrema importância, que é o
planejamento dos gastos públicos. Assim, ela prevê, em seu art. 16,
que a criação, a expansão ou o aperfeiçoamento de ação
governamental que implique aumento de despesa deverá ser
acompanhada de estimativa do impacto orçamentário-financeiro no
exercício em que deve entrar em vigor e nos dois exercícios
subseqüentes e de declaração do ordenador da despesa de que o
aumento tem adequação orçamentária e financeira com a Lei
Orçamentária Anual e compatibilidade com o Plano Plurianual e a Lei
de Diretrizes Orçamentárias. De acordo com a citada lei, consideram-
se não autorizadas, irregulares e lesivas ao patrimônio público a
geração de despesa ou a assunção de obrigação que não atenda às
exigências citadas, mediante o cumprimento de metas de resultados
entre receitas e despesas.

Assim, devem ser observados os imperativos da Lei de
Responsabilidade Fiscal e deve ser fortalecida a atuação parlamentar
na edição das leis orçamentárias que passam obrigatoriamente pelo
exame desta Casa. A discussão dos projetos de que essas leis se
originam é o momento certo para que os Poderes, harmonicamente,
definam a alocação dos recursos públicos e priorizem as metas que
pretendem alcançar. Esse é o caminho para que essas medidas
ultrapassem o texto da lei e se tornem realidade, com condições
concretas de ser implementadas.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 682/2007.
Sala das Comissões, 11 de dezembro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Gilberto Abramo - Hely

Tarqüínio - Ademir Lucas - Sebastião Costa.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 817/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Gustavo Valadares, o projeto de lei em

epígrafe tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a fazer reverter
ao Conselho Nossa Senhora da Piedade de Caeté da Sociedade de
São Vicente de Paulo o imóvel que especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 19/4/2007 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 22/5/2007, esta relatoria solicitou fosse o projeto baixado em
diligência à Secretaria 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. De posse da
resposta, passamos ao exame da matéria.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 817/2007 tem por escopo autorizar o Poder

Executivo a fazer reverter ao Conselho Central Nossa Senhora da
Piedade de Caeté da Sociedade de São Vicente de Paulo imóvel
constituído de terreno com área de 9,0705 hectares, situado no local
denominado Fraga, zonal rural do Município de Caeté, e registrado
sob o nº 9.628, a fls. 257 do Livro 2-A-8, no Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Caeté.

O referido bem foi doado ao Estado, em 1998, pela extinta
Fundação Estadual do Bem-Estar do Menor - Febem -, que o recebeu
em doação dos Conselhos Particulares Vicentinos de Nossa Senhora
do Bom Sucesso de Caeté e de São Francisco de Assis de José
Brandão, para que ali fosse construído um estabelecimento do
Departamento Social do Menor, o que efetivamente se concretizou.

Porém, com a extinção da Febem, por força da Lei nº 11.819, de
1995, o imóvel atualmente se encontra ocioso, não cumprindo mais a
determinação prevista e formalizada na escritura pública de doação.
Dessa forma, deverá ele retornar ao patrimônio do doador.

Na ordem constitucional, o art. 18 da Constituição mineira exige
autorização legislativa para alienação de bens imóveis públicos e, no
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plano infraconstitucional, o art. 17 da Lei Federal nº 8.666, de 1993,
que regulamenta o art. 37, XXI, da Constituição Federal e institui
normas para licitações e contratos da administração pública, reforça
tal exigência, subordinando o contrato ao atendimento do interesse
público.

Em sua manifestação, por meio da Nota Técnica nº 252/2007, a
Secretaria de Planejamento e Gestão posicionou-se favoravelmente à
alienação pretendida, considerando que a Secretaria de
Desenvolvimento Social e Esportes, órgão ao qual o imóvel está
vinculado, manifestou-se de forma favorável à sua doação, e que o
Conselho pretende destiná-lo ao atendimento de jovens, idosos e
famílias.

Atendendo o projeto em análise aos preceitos legais que o
disciplinam, não encontramos óbice à sua tramitação nesta Casa.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 817/2007.
Sala das Comissões, 11 de dezembro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Gilberto Abramo - Hely

Tarqüínio - Sebastião Costa - Ademir Lucas.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.220/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Almir Paraca, o projeto de lei em epígrafe
“acrescenta dispositivo à Lei n° 14.171, de 2002, q ue cria o Instituto
de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais - Idene - e
dá outras providências”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 2/6/2007, a proposição foi
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Assuntos
Municipais e Regionalização, para receber parecer, nos termos do art.
188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

Cabe-nos analisar a matéria nos seus aspectos de juridicidade,
constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação
O projeto de lei em estudo pretende alterar a Lei nº 14.171, de 2002,

com o objetivo de incluir o Município de Arinos na área de
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abrangência do Idene.
Primeiramente, cabe-nos esclarecer que, em obediência ao

Regimento Interno, esta Comissão, em sua esfera de competência,
aprecia a proposição exclusivamente sob o aspecto jurídico-
constitucional, cabendo a avaliação da conveniência e da
oportunidade da matéria às comissões de mérito.

O Idene é uma autarquia territorial integrante da estrutura
administrativa do Poder Executivo. Criada em 2002, por iniciativa do
Governador Itamar Franco, o Idene é o resultado da fusão de duas
instituições: a Comissão de Desenvolvimento do Vale do
Jequitinhonha - Codevale - e a Superintendência de Desenvolvimento
do Norte de Minas - Sudenor -, órgão que integrava a Secretaria de
Estado do Planejamento e Coordenação Geral - Seplan.

Inferimos que a proposição em estudo apenas inclui o Município de
Arinos na área de atuação da referida autarquia, não interferindo na
estruturação nem na organização do ente autárquico, razão pela qual
não contém vício de inconstitucionalidade, por invadir a competência
privativa do Governador do Estado na deflagração do processo
legislativo, nos termos do art. 66, III, “e”, da Constituição Estadual. No
caso das matérias afetas à organização administrativa no âmbito do
Poder Executivo, o referido artigo constitucional submete à
competência reservada do Governador do Estado a inauguração do
processo legislativo para promover as alterações que julgar
necessárias para o aprimoramento da máquina estatal.

Dessa forma, como o projeto sob comento não apresenta vício de
inconstitucionalidade, entendemos que a sua tramitação deve
prosperar nesta Casa Legislativa.

Por fim, apresentamos ao final deste parecer a Emenda nº 1, com o
objetivo de incluir o Município de Formoso na área de abrangência da
autarquia em questão, uma vez que esse Município faz parte da área
de atuação da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste-
Sudene.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nº 1.220/2007
com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.
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EMENDA Nº 1
Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:
“Art. 1º - Ficam acrescentados ao art. 2º da Lei nº 14.171, de 15 de

janeiro de 2002, os seguintes incisos III e IV:
“Art. 2º - (...)
III - o Município de Arinos;
IV - o Município de Formoso.”.”.
Sala das Comissões, 11 de dezembro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Gilberto

Abramo - Hely Tarqüínio - Sebastião Costa - Neider Moreira.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.271/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Durval Ângelo, o projeto em epígrafe
declara patrimônio histórico e cultural do Estado o Caminho da Luz,
rota de peregrinação, o qual abrange os Municípios de Tombos, Pedra
Dourada, Faria Lemos, Carangola, Caiana, Espera Feliz, Caparaó e
Alto Caparaó.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 16/6/2007 e
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Cultura para
receber parecer, nos termos do art. 102, c/c o art. 188, do Regimento
Interno.

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

Fundamentação
O projeto de lei em estudo declara patrimônio histórico e cultural do

Estado o Caminho da Luz, rota de peregrinação, o qual abrange os
Municípios de Tombos, Pedra Dourada, Faria Lemos, Carangola,
Caiana, Espera Feliz, Caparaó e Alto Caparaó. Cabe ao Poder
Executivo a adoção das medidas cabíveis para o seu registro no Livro
de Registro de Lugares, nos termos do Decreto nº 42.505, de
15/4/2002, que institui as formas de registro de bens culturais de
natureza imaterial ou intangível que constituem patrimônio cultural do
Estado.

Conforme consta na justificação do projeto, a referida trilha tem sido
objeto de documentários na mídia, promovendo o Estado e atraindo
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milhares de caminhantes do Brasil e do exterior, o que proporciona
melhor distribuição de recursos na região, bem como geração de
renda e empregos. Merece, dessa forma, proteção legal.

A Constituição da República, em seu art. 23, inciso III, estabelece
que é competência comum da União dos Estados do Distrito Federal e
dos Municípios a proteção dos documentos, obras e outros bens de
valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens
naturais notáveis e os sítios arqueológicos. O art. 24, inciso VII,
conferiu à União, aos Estados e ao Distrito Federal competência
concorrente para legislar sobre proteção ao patrimônio histórico,
cultural, artístico, turístico e paisagístico. E ainda, de acordo com o §1º
do art. 216, o poder público, com a colaboração da comunidade,
promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro, por meio de
inventário, registro, vigilância, tombamento e desapropriação e de
outras formas de acautelamento e preservação.

O citado Decreto nº 42.505, de 2002, que trata do processo de
registro que consubstancia a proposição em questão, dispõe, em seu
art. 1º, §1º, que o registro de um bem imaterial se dá com a inscrição
em um dos quatro Livros de Registro, a saber: o Livro dos Saberes,
onde serão inscritos os conhecimentos e modos de fazer enraizados
no cotidiano das comunidades; o Livro das Celebrações, onde serão
inscritos rituais e festas que marcam a vivência coletiva do trabalho,
da religiosidade, do entretenimento e de outras práticas sociais; o
Livro das Formas de Expressão, onde serão inscritas as
manifestações literárias, musicais, plásticas, cênicas e lúdicas; e o
Livro dos Lugares, onde serão inscritos mercados, feiras, santuários,
praças e demais espaços onde concentram e reproduzem práticas
culturais coletivas.

Por sua vez, consideram-se patrimônio cultural imaterial as práticas,
representações, expressões, conhecimentos e técnicas, instrumentos,
objetos, artefatos e lugares associados a comunidades, grupos e, em
alguns casos, a indivíduos que se reconhecem como parte desse
patrimônio. O patrimônio imaterial é transmitido de geração em
geração e constantemente recriado pelas comunidades e grupos em
função de seu ambiente, de sua interação com a natureza e de sua
história, o que gera um sentimento de identidade e continuidade e
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contribui para promover o respeito à diversidade cultural e à
criatividade humana.

O registro de bens imateriais tem um papel fundamental na
conservação da memória da coletividade, propiciando ações de
estímulo à manutenção e à difusão das práticas culturais.

Como se vê, o registro em questão difere do instituto do
tombamento, uma vez que visa à preservação da memória de
determinado bem imaterial. O tombamento, regulado pelo Decreto-lei
nº 25, de 1937, é uma das modalidades de restrição do Estado sobre
a propriedade privada, podendo ter como objeto bens móveis,
imóveis, materiais e imateriais, que serão inscritos nos Livros do
Tombo.

Quanto à possibilidade de iniciar-se um processo de registro por
meio de lei, esclarecemos que a jurisprudência é ainda incipiente.
Vale ressaltar, porém, que parte da doutrina não vê óbice a que o
tombamento, que é uma medida mais drástica, ocorra por meio de lei.

Por fim, destacamos que a Assembléia Legislativa de Minas Gerais
aprovou o Projeto de Lei nº 1.911/2004, transformado na Lei nº
16.688, de 11/1/2007, por meio da qual foi declarado patrimônio
cultural de Minas Gerais o processo tradicional de fabricação, em
alambique, da cachaça de Minas. O projeto de lei em estudo visa ao
estabelecimento de uma medida semelhante. Até que haja algum
questionamento judicial sobre a citada lei, criou-se precedente para
pretensões desse teor.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 1.271/2007.
Sala das Comissões, 11 de dezembro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Gilberto

Abramo - Hely Tarqüínio - Neider Moreira.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.440/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em
epígrafe tem por objetivo alterar o parágrafo único do art. 1º da Lei nº
16.322, de 2006, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município
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de Frutal o imóvel que especifica.
A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 4/8/2007 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 27/8/2007 essa relatoria solicitou fosse o projeto baixado em
diligência à Secretária de Estado de Planejamento e Gestão, a fim de
que se manifestasse sobre a nova destinação a ser dada ao imóvel, e
à Prefeita Municipal de Frutal, para que expressasse a sua
concordância ou não com os termos do projeto.

Atendidas as solicitações, passamos a exarar a fundamentação do
parecer.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.440/2007 tem por escopo alterar o parágrafo

único do art. 1º da Lei nº 16.322, de 4/9/2006, que autoriza o Poder
Executivo a doar ao Município de Frutal imóvel com área de 2.500m²,
situado na Rua São Paulo, nesse Município, para a construção de um
centro educacional infantil. Com a alteração pretendida, o imóvel será
destinado à construção de habitações populares.

Cabe ressaltar que a Prefeita Municipal de Frutal, por meio do Ofício
nº 855/GAB/2007, se manifestou favoravelmente aos termos do
projeto. Por seu turno, a Secretária de Estado de Planejamento e
Gestão, por intermédio da Nota Técnica nº 245/2007, está de acordo
com a finalidade proposta pelo projeto de lei em análise.

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

Como a modificação a ser implementada pela proposição está de
acordo com a legislação vigente e atende ao interesse público, não há
óbice à sua tramitação nesta Casa.

Entretanto, apresentamos o Substitutivo nº 1, redigido ao final deste
parecer, que autoriza o donatário do imóvel a utilizá-lo para a
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construção de casas populares. Essa alteração visa a respeitar o fato
de que a norma, editada em 2006, vigorou por mais de um ano e, em
decorrência disso, não se poder retroceder no tempo e proceder à sua
alteração como se atual fosse. Ainda, em defesa do interesse coletivo,
será estabelecida cláusula que prevê a reversão do bem ao
patrimônio do Estado, se, no prazo de cinco anos contados da
publicação da lei, não lhe for dada a nova destinação.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nº 1.440/2007
na forma do Substitutivo nº 1, redigido a seguir.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Autoriza o donatário do imóvel de que trata a Lei nº 16.322, de 4 de

setembro de 2006, a dar ao imóvel a destinação que menciona.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica o donatário do imóvel de que trata a Lei nº 16.322, de 4

de setembro de 2006, autorizado a destiná-lo para a construção de
habitações populares.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado, se, findo o prazo de cinco anos contados da publicação desta
lei, não lhe for dada a destinação prevista no art. 1º.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 11 de dezembro de 2007.
Gilberto Abramo, Presidente - Sebastião Costa, relator - Dalmo

Ribeiro Silva - Hely Tarqüínio - Neider Moreira.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.643/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

A proposição em análise, de autoria do Deputado Gilberto Abramo,
proíbe as empresas que exploram locação imobiliária de cobrar taxas
por informações cadastrais do consumidor.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 4/10/2007, foi o projeto
distribuído a esta Comissão para receber parecer quanto aos
aspectos jurídicos, constitucionais e legais, nos termos do art. 188,
combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
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O projeto de lei em tela tem o propósito de eximir o consumidor do
pagamento de um dos inúmeros encargos que oneram suas relações
com os fornecedores de produtos ou de serviços. Trata-se da vedação
da cobrança, por parte das empresas imobiliárias, da taxa de
levantamento cadastral do possível inquilino.

Segundo o autor do projeto, não existe nenhum custo para a
promoção do levantamento dos dados dos possíveis inquilinos, uma
vez que o acesso aos cadastros constantes nos órgãos de proteção
ao crédito são disponibilizados gratuitamente para a sociedade.

Ocorre que a matéria constante no projeto já se encontra
disciplinada na Lei Federal nº 8.245, de 18/10/91 (Lei do Inquilinato),
cujo art. 22 insere entre as obrigações do locador o pagamento das
taxas de administração imobiliária e de intermediações, nestas
compreendidas as despesas necessárias à aferição da idoneidade do
pretendente ao inquilinato ou de seu fiador.

Cabe ao proprietário do imóvel, portanto, o ônus relativo ao
levantamento dos dados cadastrais dos locatários, estando o locador
isento do pagamento de quaisquer custos relativos a este serviço.

Não se pode desprezar, entretanto, o constante descumprimento da
norma por parte dos proprietários de escritórios imobiliários em todo o
Estado, que se aproveitam do desconhecimento do consumidor
acerca da matéria para impor-lhe esse ônus, que, vale repetir, deve
ser transferido ao proprietário do imóvel.

Levando em conta a competência desta Casa Legislativa para
legislar concorrentemente com a União sobre proteção do
consumidor, apresentamos o Substitutivo nº 1, que atende os
objetivos pretendidos pelo autor do projeto.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 1.643/2007 na
forma do seguinte Substitutivo nº 1.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Torna obrigatória a afixação de cartaz com a transcrição de

dispositivo da Lei Federal nº 8.245, de 18 de outubro de 1991, que
dispõe sobre as locações de imóveis urbanos e os procedimentos a
elas pertinentes.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Ficam as empresas imobiliárias obrigadas a afixar em suas

dependências, em local visível, cartaz contendo a transcrição do art.
22 da Lei Federal nº 8.245, de 18 de outubro de 1991.

Art. 2º - O descumprimento do disposto nesta lei sujeitará o infrator
às penalidades previstas nos arts. 56 a 59 da Lei Federal nº 8.078, de
11 de setembro de 1990.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 11 de dezembro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Gilberto

Abramo - Hely Tarqüínio - Neider Moreira - Sebastião Costa.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.770/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe
altera as Leis Delegadas nºs 123, de 25/1/2007; 174, de 26/1/2007, e
175, de 26/1/2007, e dá outras providências.

A proposição foi preliminarmente distribuída à Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade com as Emendas nºs 1 a 5, que
apresentou.

Posteriormente, a matéria foi encaminhada à Comissão de
Administração Pública, que opinou por sua aprovação com as
Emendas nºs 1 a 5, propostas pela Comissão de Constituição e
Justiça; e 6, 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 apreço tem como objetivo racionalizar a estrutura

organizacional e corrigir algumas distorções nos quadros de cargos de
provimento em comissão e de funções gratificadas no âmbito da
administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo.

A Comissão de Constituição e Justiça, preliminarmente, salientou
que, para atender às disposições legais e regimentais, que impedem a
apresentação de projeto que trate de matérias com diferentes
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conteúdos, a proposição em análise foi desmembrada do Projeto de
Lei nº 1.582/2007, mantida a autoria do Governador do Estado. Essa
Comissão não encontrou óbice de natureza jurídico-constitucional à
tramitação do projeto e propôs emendas para sanar impropriedades
nele contidas. Quanto à Lei Delegada nº 174, para corrigir equívoco
em relação à função de Vice-Diretor do Colégio Tiradentes, por se
tratar de função gratificada, suprimiram-se da proposição referências
ao art. 8º-E, por meio da apresentação da Emenda nº 1. No que tange
à alteração da Lei nº 11.456, de 25/4/94, que reorganiza a Junta
Comercial do Estado de Minas Gerais - Jucemg -, foi apresentada a
Emenda nº 2 para aprimorar a redação proposta. A Emenda nº 3 visa
corrigir impropriedade de remissão a dispositivo de lei revogado, ao
passo que as Emendas nºs 4 e 5 visam apenas corrigir impropriedades
de técnica legislativa.

A Comissão de Administração Pública avaliou o mérito do projeto,
ressaltando as seguintes modificações: alteração do quantitativo das
superintendências regionais de fazenda de 7 para até 10; permissão
de alteração, por decreto, na estrutura orgânica dessas
superintendências; alteração da denominação da Coordenadoria
Especial de Promoção e Defesa da Mulher - Cedem - para
Coordenadoria  Especial  de Políticas Públicas para Mulheres -
Cepam -; alteração da composição do Conselho de Coordenação
Cartográfica - Concar -, subordinado à Secretaria de Estado de
Ciência, Tecnologia e Ensino Superior; inclusão, no Quadro Geral de
Cargos de Provimento em Comissão e nas funções gratificadas da
administração direta, do cargo de Diretor de Escola do Colégio
Tiradentes; definição do número de níveis para a graduação das
funções gratificadas - FGDs -; reorganização da Jucemg;
restabelecimento da Vantagem Temporária Incorporável - VTI - para
cargos de provimento em comissão; estabelecimento de opção para a
remuneração dos cargos comissionados de Diretor de Escola,
Secretário de Escola e Diretor do Colégio Tiradentes da Polícia Militar
e da Polícia Civil; extinção dos cargos de Chefe do Escritório de
Representação do Governo do Estado de Minas Gerais no Estado de
São Paulo e no Estado do Rio de Janeiro; e criação de dois cargos no
Quadro Geral de Cargos de Provimento em Comissão, com lotação
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nesses Escritórios. Ao final, essa Comissão opinou pela aprovação do
projeto com as emendas apresentadas pela Comissão de Constituição
e Justiça e apresentou a Emenda nº 6, com que concordamos,
atendendo a solicitação do Poder Executivo, a qual propõe a
supressão do inciso II do art. 12, mantendo a regra estabelecida para
a fixação do quantitativo FGD - unitário para cada órgão do Poder
Executivo.

No que tange ao caráter orçamentário e financeiro, a Secretaria de
Estado de Planejamento e Gestão encaminhou o Ofício nº 85/2007,
ressaltando que o projeto não acarretará impacto financeiro para o
Tesouro Estadual. Eventuais modificações são pouco significativas ou
irrelevantes nos termos do § 3º do art. 16 da Lei de Responsabilidade
Fiscal - LRF -, diante da proposta orçamentária que estima as receitas
do Estado para o exercício financeiro de 2008 em cerca de
R$36.000.000.000,00. Assim sendo, o projeto está em conformidade
também com a LRF.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação, no 1º turno, do

Projeto de Lei nº 1.770/2007 com as Emendas nºs 1 a 5, apresentadas
pela Comissão de Constituição e Justiça; e 6, apresentada pela
Comissão de Administração Pública.

Sala das Comissões, 11 de dezembro de 2007.
Zé Maia, Presidente - Agostinho Patrús Filho, relator - Elisa Costa -

Jayro Lessa - Gilberto Abramo - Lafayette de Andrada.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.805/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

Por meio da Mensagem nº 142/2007, o Governador do Estado
submete à apreciação desta Casa Legislativa o projeto de lei em
epígrafe, que cria a Assessoria Técnico-Consultiva na estrutura
orgânica da Secretaria de Governo.

Publicado no “Diário do Legislativo” em 15/11/2007, o projeto foi
distribuído às comissões competentes para receber parecer, nos
termos do art. 188, combinado com o art. 102, do Regimento Interno.

Preliminarmente, cumpre a esta Comissão de Constituição e Justiça
o exame da proposição quanto aos aspectos de juridicidade,
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constitucionalidade e legalidade, fundamentado nos termos seguintes.
Fundamentação

Por meio da proposição em análise, o Governador do Estado altera
a Lei Delegada nº 124, de 25/1/2007, objetivando criar, na estrutura
orgânica da Secretaria de Governo, a Assessoria Técnico-Consultiva
e doze cargos de provimento em comissão, de recrutamento amplo,
sendo um de denominação DAD-10 e onze de denominação DAD-9.

Estabelece, ainda, a proposição que o Poder Executivo disporá, por
meio de decreto, sobre as atribuições da Assessoria Técnico-
Consultiva, sobre a denominação e a identificação dos cargos que
estão sendo criados e, também, dos cargos administrativos que serão
transferidos para a nova estrutura.

Segundo a justificativa que acompanha o projeto, o referido órgão
tem a função 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 decretos e de
projetos de lei de iniciativa do Governador do Estado e as respectivas
mensagens, a serem enviados ao Poder Legislativo, bem como a
fundamentação das razões dos vetos.

O professor José dos Santos Carvalho Filho, em seu “Manual de
Direito Administrativo” (2006), ensina que “Administração Direta é o
conjunto de órgãos que integram as pessoas federativas, aos quais foi
atribuída a competência para o exercício, de forma centralizada, das
atividades administrativas do Estado”.

Aduz, ainda, que “a Administração Direta é constituída por órgãos
internos dessas mesmas pessoas; tais órgãos são o verdadeiro
instrumento de ação da Administração Pública, pois que a cada um
deles é cometida uma competência própria, que corresponde a
partículas do objetivo global do Estado”.

O art. 66, III, alíneas “b” e “e”, da Constituição Estadual estabelece
que a criação de cargo e a estruturação de órgão da administração
direta do Poder Executivo são matérias de competência privativa do
Governador do Estado.

Outrossim, cabe à Assembléia Legislativa dispor sobre a matéria em
análise, nos termos do art. 61, VIII e XI, da referida Carta, estando a
proposição, portanto, de acordo com os pressupostos constitucionais
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pertinentes.
Os arts. 16 e 17 da Lei Complementar Federal nº 101, de 4/5/2000 -

Lei de Responsabilidade Fiscal - dispõem que a realização de
qualquer ato de que resulte aumento de despesa com pessoal requer
a estimativa do impacto orçamentário-financeiro e a sua adequação
com a Lei Orçamentária Anual bem como a origem dos recursos para
o seu custeio. Ressalte-se que o Poder Executivo encaminhou ofício a
esta Casa acerca do impacto orçamentário e financeiro da medida. A
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária analisará,
oportunamente, os dados informados.

Conclusão
Opinamos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 1.805/2007.
Sala das Comissões, 11 de dezembro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Gilberto

Abramo - Sebastião Costa - Neider Moreira.
PARECER PARA 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.828/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em
epígrafe visa a autorizar 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 proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 22/11/2007 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
Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.828/2007 tem como finalidade conferir

autorização legislativa para que o Departamento de Estradas de
Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER-MG - possa doar ao
Município de Ouro Fino um imóvel constituído por um 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 2,
no Cartório de Registro de Imóveis de Ouro Fino.
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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 à instalação do Departamento Municipal de
Transportes, o que irá beneficiar os habitantes da cidade e da região,
uma vez que ampliará os serviços demandados por eles.

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 data da escritura pública de doação, não
lhe tiver sido dada a destinação prevista.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nº 1.828/2007.
Sala das Comissões, 11 de dezembro de 2007.
Gilberto Abramo, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Dalmo Ribeiro

Silva - Neider Moreira - Sebastião Costa.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.851/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o 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”.

Publicada no “Diário do Legislativo”, a proposição foi distribuída às
Comissões de Constituição e Justiça, de Política Agropecuária e
Agroindustrial e de Fiscalização Financeira e Orçamentária, para
receber parecer, nos termos do art. 188 do Regimento Interno.

Cabe a esta Comissão, preliminarmente, apreciar os aspectos
jurídico, constitucional e legal da matéria, consoante dispõe o art. 102,
III, “a”, do mencionado Regimento.
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Fundamentação
Em primeiro lugar, cumpre salientar que proposição de conteúdo

idêntico tramitou recentemente nesta Casa, a saber, o Projeto de Lei
nº 480/2007, também de autoria do Deputado Leonardo Moreira,
oportunidade em que esta Comissão aprovou parecer concluindo pela
inconstitucionalidade da matéria, em reunião realizada no dia
22/5/2007, o qual foi publicado no “Diário do Legislativo” de 25/5/2007.

Como o projeto em comento reproduz, literalmente, os mesmos
preceitos da proposição anterior, sem trazer elementos inovadores
que possam influenciar o posicionamento desta Comissão, somos
conduzidos a manter a mesma linha argumentativa utilizada naquela
ocasião:

“A proposição em exame pretende dispensar o Estado de realizar o
processo licitatório para aquisição de produtos agropecuários
produzidos por agricultores familiares desde que o produto seja
destinado à distribuição para pessoas em situação de insegurança
alimentar e à formação de estoques de segurança. O objetivo do
projeto é a formação de estoques públicos de alimentos para garantir
à população de baixa renda produtos da cesta básica, combatendo
assim a fome e a miséria, bem como o incentivo e a ampliação do
mercado dos agricultores familiares.

Inicialmente é preciso destacar o nobre objetivo do parlamentar, ao
propor uma medida para amenizar uma questão social de natureza
tão grave: a fome, que já enseja ações específicas por parte do poder
público, a exemplo do Programa Fome Zero e do Programa de
Aquisição de Alimentos, no nível federal; todavia, pelo prisma jurídico,
a alternativa proposta no projeto em questão não pode prosperar uma
vez que se encontra maculada de vício de inconstitucionalidade. Nos
termos do art. 37, inciso XXI, da Constituição da República,
ressalvados os casos especificados na legislação federal, a compra e
a alienação de bens por parte da administração pública deverão ser
contratadas mediante processo de licitação pública que assegure
igualdade de condições a todos os concorrentes. Destaque-se, ainda,
que o art. 22, inciso XXVII, do referido diploma legal confere à União a
competência privativa para editar normas gerais de licitação e
contratação, em todas as modalidades, para a administração pública.
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A lei federal de licitações, Lei nº 8.666, de 1993, já estabelece, em seu
art. 24, os casos em que se admite a dispensa de licitação, não
estando a hipótese em questão prevista. Em face do sistema de
divisão de competências entre os entes federados, ditado pela
Constituição da República, não pode o Estado editar lei criando
modalidade de dispensa de licitação. Os casos de dispensa de
licitação já estão expressamente previstos no corpo da citada lei
federal, especialmente no art. 24, e constituem-se em “numerus
clausus”. Se é correto afirmar que as entidades locais têm
competência legislativa para licitações, também o será assinalarmos
que os casos de dispensa e inexigibilidade não podem ser ampliados
no exercício dessa competência.

Como bem registra o jurista Marçal Justen Filho, especialista em
licitações, “a dispensa de licitação verifica-se em situações que,
embora viável a competição entre particulares, a licitação afigura-se
objetivamente inconveniente ao interesse público” (“Comentários à Lei
de Licitações e Contratos Administrativos”. São Paulo: 1999, 6. Ed.,
pág. 221). Dessa forma, se a contratação entre a administração
pública e os agricultores familiares se enquadrar em uma das
hipóteses de dispensa, admitidas no art. 24 da Lei nº 8.666, ela será
juridicamente possível. O que não se admite é criar por lei estadual
uma modalidade específica não prevista na norma geral federal.

Vale ainda destacar que o art. 1º do projeto faz referência à Lei
Federal nº 10.696, de 2003, que, em seu art. 19, institui o Programa
de Aquisição de Alimentos. O § 2º do citado artigo prevê a dispensa
de licitação para a aquisição “de produtos agropecuários produzidos
por agricultores familiares que se enquadrem no Programa Nacional
de Fortalecimento da Agricultura Familiar - Pronaf”. Trata-se, pois, de
uma regra específica, voltada unicamente para a aquisição de
produtos dentro do Programa de Aquisição de Alimentos previsto na
referida lei. Não se estende, portanto, a outros programas executados
nos Estados.”

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade, pela

inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de Lei nº
1.851/2007.
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Sala das Comissões, 11 de dezembro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Hely

Tarqüínio - Sebastião Costa - Neider Moreira.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.876/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

Por meio da Mensagem no 136/2007, o Governador do Estado
encaminhou a esta Casa Legislativa o Projeto de Lei no 1.876/2007,
que reajusta os valores das tabelas de vencimento básico das
carreiras do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de
Minas Gerais - Iepha - e dá outras providências.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 6/12/2007, o projeto foi
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de Administração
Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária, para receber
parecer.

Preliminarmente, compete a esta Comissão o exame da matéria
quanto aos seus aspectos jurídicos, constitucionais e legais, nos
termos do art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento
Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em epígrafe reajusta os valores das tabelas de

vencimento básico das carreiras do Instituto Estadual do Patrimônio
Histórico e Artístico de Minas Gerais - Iepha-MG -; transforma o
quantitativo de DAI-unitário e cria quantitativo de FGI-unitário
atribuídos ao Iepha-MG; altera o art. 2o-A da Lei no 14.693, de
30/7/2003, que institui o Adicional de Desempenho - ADE - no âmbito
da administração pública direta, autárquica e fundacional do Poder
Executivo; cria dois cargos de Comandante de Avião no Quadro Geral
de Cargos de Provimento em Comissão da administração direta do
Poder Executivo.

O Governador do Estado, na mensagem que encaminhou o projeto
a esta Casa, ressalta que, no que toca ao Iepha-MG, as medidas
propostas buscam a recomposição das tabelas de vencimento básico
das carreiras da entidade, corrigindo-se distorções, bem como a
criação de cargos de provimento em comissão e funções gratificadas,
adequando esse número à estrutura organizacional da Fundação. Já
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no que se refere à alteração da lei que instituiu o Adicional de
Desempenho, o que se pretende é a simplificação dos critérios de seu
cálculo, bem como a revogação de dispositivos referentes à avaliação
institucional.

Cumpre, de início, esclarecer que, por meio da Lei Delegada no 175,
de 26/1/2007, foram criados os cargos do Grupo de Direção e
Assessoramento da administração autárquica e fundacional do Poder
Executivo, denominados DAI, os quais integram o Quadro Geral de
Cargos de Provimento em Comissão da administração autárquica e
fundacional do Poder Executivo. A mesma lei criou, ainda, no âmbito
da administração indireta do  Poder Executivo, funções gratificadas -
FGIs -, destinadas ao desempenho de funções de confiança. Os
cargos do Grupo de Direção e Assessoramento - DAI - são graduados
em níveis, correspondendo a cada nível um valor em DAI-unitário,
assim como o valor de cada função gratificada corresponde ao índice
FGI-unitário.

No que toca aos aspectos constitucionais afetos à matéria, é da
competência privativa do Governador do Estado, nos termos do art.
66, III, alínea “b”, da Constituição Estadual, a iniciativa para a
deflagração do processo legislativo para a criação de cargo e função
públicos da administração direta, autárquica e fundacional e a fixação
da respectiva remuneração, observados os parâmetros da Lei de
Diretrizes Orçamentárias. Conforme estatui a referida Carta, é da
competência desta Casa deliberar sobre a matéria, nos termos do art.
61, VIII.

No que concerne à adequação do projeto à Lei de Diretrizes
Orçamentárias - LDO -, deve ser considerada também a determinação
constitucional prevista no art. 169 da Constituição da República,
especialmente as restrições contidas no § 1o deste dispositivo,
segundo o qual a concessão de qualquer vantagem ou aumento de
remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou a alteração
da estrutura de carreiras, bem como a admissão ou a contratação de
pessoal, a qualquer título, por órgãos e entidades da administração
direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo
poder público, só poderão ser feitas se houver prévia dotação
orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa com



1537

pessoal e aos acréscimos dela decorrentes e autorização específica
na LDO, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de
economia mista.

A Lei nº 16.919, de 6/8/2007, que dispõe sobre as diretrizes para a
elaboração da Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2008,
prevê, em seu art. 14, que: “para atender ao disposto no art. 169, § 1º,
inciso II, da Constituição da República, ficam autorizados a concessão
de vantagem, o aumento de remuneração, a criação de cargos,
empregos e funções ou a alteração de estrutura de carreiras,
conforme lei específica, bem como a admissão ou contratação de
pessoal a qualquer título, observado o disposto na Lei Complementar
Federal nº 101, de 2000”.

Há que se analisar, ainda, a proposição à luz da Lei Complementar
Federal no 101, de 4/4/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF),
uma vez que os gastos com a implementação do projeto, em razão do
reajuste proposto e do provimento dos cargos criados, enquadrar-se-
iam na condição de despesa obrigatória de caráter continuado
(despesa corrente derivada de lei que fixe para o ente a obrigação
legal de sua execução por um período superior a dois exercícios).
Nesse sentido, a proposição fica sujeita à observância do disposto nos
§§ 1o e 2o do art. 17 da LRF. Pelo que dispõe o § 1o, o ato que criar ou
aumentar despesa de caráter continuado deverá ser instruído com a
estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que
entrar em vigor e nos dois exercícios subseqüentes e demonstrar a
origem dos recursos para o seu custeio. O § 2o, por sua vez,
determina que tal ato deverá ser acompanhado da comprovação de
que a despesa criada ou aumentada não afetará as metas de
resultados fiscais previstas na LDO, devendo seus efeitos financeiros,
nos períodos seguintes, ser compensados pelo aumento permanente
de receita ou pela redução permanente de despesa.

No que toca a tais exigências, informamos que a Secretaria de
Estado de Planejamento e Gestão, por meio de sua representante,
enviou a esta Casa, por meio do Ofício nº 583/2007, o relatório
contendo o impacto financeiro da medida. A análise do conteúdo
dessa informação será feita pela Comissão de Fiscalização Financeira
e Orçamentária no momento oportuno.
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Convém destacar, ainda, que a Constituição da República, em seu
art. 37, V, estabelece que as funções de confiança devem ser
exercidas por servidores ocupantes de cargo efetivo e os cargos em
comissão devem ser preenchidos por servidores de carreira nos
casos, nas condições e nos percentuais mínimos previstos em lei,
destinando-se apenas às atribuições de direção, chefia e
assessoramento. Atendendo a essa determinação, o art. 6o da Lei
Delegada no 175 estabelece os percentuais dos cargos em comissão
DAI no âmbito de cada entidade autárquica e fundacional do Poder
Executivo.

O projeto cuida, ainda, de alterar a fórmula de cálculo do Adicional
de Desempenho - ADE -, instituído pela Lei nº 14.693, de 30/7/2003.
Trata-se de um adicional devido mensalmente aos ocupantes de
cargo efetivo e aos detentores de função pública da administração
direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo que cumprirem os
requisitos estabelecidos na lei.

O ADE foi concebido em 2003, no contexto da reforma
administrativa iniciada pelo governo do Estado nesse ano,
denominada Choque de Gestão, visando a instituir um estímulo
positivo para os servidores. Foi ele instituído em substituição ao
adicional por tempo de serviço, o qüinqüênio, uma vez que a Emenda
à Constituição nº 57, de 15/7/2003, vedou a concessão de acréscimo
pecuniário em razão exclusiva do tempo de serviço ao servidor que
ingressasse no serviço público após a data da publicação da referida
emenda.

Da forma como foi concebido, o alcance de metas institucionais
constituía base de cálculo para a apuração do seu valor, fator que
determinaria se cada órgão ou entidade faria jus à totalidade dos
recursos disponíveis para o pagamento do adicional.

Em 2007, a lei instituidora do ADE sofreu alterações visando a
viabilizar o seu cálculo, pois, da forma como estava prevista na lei, a
concessão do ADE estava condicionada ao Acordo de Resultados,
que não é possível ser celebrado por todos os órgãos e entidades.
Assim, o resultado na avaliação institucional foi substituído pela
apuração do resultado dos órgãos em relação ao alcance de resultado
satisfatório na execução física das ações integrantes dos programas
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finalísticos do PPAG.
A proposta em tela visa, mais uma vez, a aprimorar e a facilitar o

cálculo do ADE, de forma que a sua concessão não seja mais sujeita
ao montante de recursos disponíveis e à obtenção de resultado
satisfatório na execução física das ações do PPAG. Passa, agora, a
depender de requisitos vinculados unicamente ao desempenho do
servidor, o que nos parece mais razoável. Assim, serão considerados
para o cálculo do ADE:

I - o resultado satisfatório obtido pelo servidor na Avaliação de
Desempenho Individual ou na Avaliação Especial de Desempenho;

II - o número de resultados satisfatórios obtidos pelo servidor nas
avaliações mencionadas no inciso I;

III - o vencimento básico do servidor.
Em decorrência das modificações descritas, o projeto propõe a

alteração ou a supressão dos §§ 2º a 6º do art. 2º-A e a revogação do
art. 3º da lei.

Também no que toca a esta matéria específica não há dúvida de
que ela se insere no âmbito da competência do Estado, também não
existindo, à luz do art. 66 da Constituição Estadual, nenhuma restrição
à iniciativa do Governador do Estado. Ademais, entendemos que a
nova fórmula de cálculo do ADE vai ao encontro dos ditames
constitucionais, especialmente o art. 31 da Constituição do Estado,
que prevê o Adicional de Desempenho como forma de melhorar a
eficiência e produtividade do servidor.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei no 1.876/2007.
Sala das Comissões, 11 de dezembro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Gilberto

Abramo - Neider Moreira - Sebastião Costa.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.879/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Governador do Estado e encaminhado a esta Casa
por meio da Mensagem nº 151/2007, o projeto em epígrafe autoriza o
Poder Executivo a contratar operação de crédito com o Banco
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Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - Bird.
Publicada no “Diário do Legislativo” de 6/12/2007, a proposição foi

distribuída às Comissões de Constituição e Justiça 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 autoriza o Poder Executivo a contratar

operação de crédito em moeda estrangeira, até o limite
correspondente a R$1.900.000.000,00, valor este atualizável pela
variação do Índice Geral de Preços - IGP-DI - apurado desde
dezembro de 2006 pela Fundação Getúlio Vargas, com o Banco
Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - Bird.

A operação é destinada ao financiamento de programas nas áreas
de resultados previstas na Lei nº 17.007, de 28/9/2007, que atualiza o
Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado, entre as quais a rede de
cidades e serviços, a defesa social, a vida saudável, a redução da
pobreza, a inclusão produtiva, a educação de qualidade, o
protagonismo juvenil, a qualidade fiscal e a ambiental.

Os recursos serão alocados em projetos estruturadores previstos no
Plano Plurianual de Ação Governamental para o período de 2008 a
2011.

Para garantir o contrato, a proposta estabelece a vinculação, a título
de contragarantia à garantia prestada pela União, das cotas de
repartição tributária e das receitas tributárias do Estado, nos termos
dos arts. 155, 157 e 159, I, “a” e “b”, e II, da Constituição da
República, conforme permitido pelo art. 167, § 4º, da mesma Carta.

A autorização legislativa para a contratação de operação de crédito
impõe-se por força do art. 32, § 1º, I, da Lei Complementar Federal nº
101, de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal -, e dos arts. 61, IV, e
90, XVIII, da Constituição Estadual.

A realização da operação que se pretende autorizar deverá atender
às normas gerais previstas nas Seções IV e V do Capítulo VII da Lei
de Responsabilidade Fiscal, notadamente ao art. 32, e ao disposto na
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Resolução do Senado Federal nº 40, de 20/12/2001, alterada pelas
Resoluções nº 5, de 3/4/2002; 20, de 7/11/2003, e 43, de 21/12/2001,
alterada pela Resolução nº 3, de 2/4/2002.

O art. 32 da Lei de Responsabilidade Fiscal determina que o
Ministério da Fazenda verificará o cumprimento dos limites e das
condições relativas à realização de operações de crédito por parte de
cada ente da Federação, inclusive das empresas por ele controladas.
Ademais, deverá o ente interessado formalizar o pleito com
fundamentação em parecer de seus órgãos técnicos e jurídicos,
demonstrando a relação entre custo e benefício e o interesse
econômico e social da operação.

Tal parecer deve aferir se existe prévia e expressa autorização para
a contratação da operação em lei específica, na Lei Orçamentária ou
em créditos adicionais; se houve a inclusão, no orçamento ou em
créditos adicionais, dos recursos provenientes da operação; se estão
sendo observados os limites e as condições fixadas pelo Senado
Federal e se há autorização específica deste, quando se tratar de
operação de crédito externo, como é o caso.

A efetivação da operação de crédito ainda depende de que seja
observado o disposto no art. 167, III, da Constituição da República,
que veda a realização de operações de crédito que excedam o
montante das despesas de capital, ressalvadas as autorizadas
mediante créditos suplementares ou especiais com finalidade precisa,
aprovados pelo Poder Legislativo, por maioria absoluta, requisito este
também estabelecido no art. 32 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Pelo que se pode constatar, a autorização legislativa que se pleiteia
é apenas condição prévia para a efetivação do empréstimo. Outras
medidas de cunho normativo ou administrativo ainda haverão de ser
tomadas para que a pretensão do Poder Executivo se concretize em
definitivo.

Quanto à verificação da compatibilização da operação de crédito
com os aspectos financeiros e orçamentários exigidos pelas normas
mencionadas, trata-se de competência da Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária.

Conclusão
Com base no exposto, concluímos pela juridicidade,
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constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 1.879/2007.
Sala das Comissões, 11 de dezembro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Gilberto Abramo - Hely

Tarqüínio - Sebastião Costa - Neider Moreira.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº

1.887/2007
Mesa da Assembléia

Relatório
De autoria da Mesa da Assembléia, o Projeto de Resolução nº

1.887/2007 dispõe sobre as especialidades e as atribuições dos
cargos de provimento efetivo da Secretaria da Assembléia Legislativa
e dá outras providências.

Publicada em 5/12/2007 no “Diário do Legislativo”, vem a proposição
à Mesa da Assembléia para exame, nos termos do art. 79, VIII, “a”, do
Regimento Interno.

Fundamentação
A gestão pública contemporânea tem passado por transformações

profundas visando à melhoria da qualidade dos serviços prestados à
população. Um dos esteios dessas mudanças está no
desenvolvimento do potencial dos recursos humanos alocados ao
serviço público, tornando-se a qualificação e a capacitação
profissional essenciais para que as instituições públicas atinjam as
suas finalidades.

A estruturação dos quadros da administração pública em carreiras,
as quais devem estar organizadas segundo a lógica da adequação
racional dos cargos em relação às finalidades almejadas pela
instituição, é um dos mais relevantes instrumentos de gestão
administrativa, capaz de conferir mais eficiência e eficácia na atuação
estatal.

Nesse contexto, uma das maiores preocupações da Assembléia
Legislativa de Minas Gerais tem sido a de qualificar e capacitar seus
servidores, de modo a propiciar ao Poder Legislativo um aparato
técnico-administrativo que lhe permita fazer frente às demandas cada
vez mais complexas da sociedade moderna. Para tanto,
ocasionalmente, faz-se necessária a promoção de ajustes na
estruturação dos cargos que compõem o Quadro de Pessoal da
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Secretaria da Assembléia Legislativa, a fim de adaptá-los às
necessidades que se impõem.

A redefinição e a criação de novas especialidades para os cargos de
provimento efetivo, tal como se propõe, são uma imposição das
necessidades do serviço, que, como já se disse, mostra-se cada vez
mais complexo e especializado. Promove-se o aprimoramento do
conjunto de atribuições de algumas especialidades, como é o caso do
Consultor de Processo Legislativo, em que se exige o nível superior
de escolaridade, conferindo ao assessoramento técnico às Comissões
e ao Plenário um nível de excelência técnica compatível com a
complexidade da função. Como exemplo entre os cargos cujas
funções estão relacionadas tanto com as atividades legislativas
quanto administrativas do Poder Legislativo, menciona-se o de
Consultor em Direito, reconhecendo-se assim a natureza
especializada dos trabalhos desempenhados por esses profissionais.

Na atividade-meio, cita-se, como exemplo de busca de
aprimoramento e qualificação dos servidores do Legislativo, a criação
da especialidade do Analista de Recursos Humanos, com
conhecimentos específicos de gestão administrativa, o que
possibilitará a arregimentação de gestores especializados e
conformados aos propósitos da gestão pública contemporânea.

Também em busca de aprimoramento profissional propõem-se
medidas pertinentes às funções policiais, que mereceram tratamento
mais condizente com suas especificidades.

A proposição procura, ainda, atualizar as normas para a seleção de
pessoal por meio de concurso público, adotando regras mais
modernas e eliminando, por meio de revogações, aquelas que não
mais satisfazem aos interesses da administração.

A proposição promove, também, pequeno ajuste referente ao
posicionamento de alguns padrões de vencimentos nas classes das
carreiras instituídas pela Lei n°15.014, de 2004, e  pela Resolução n°
5.214, de 2003, com o fim de melhor estruturar o desenvolvimento do
servidor na carreira.

Além disso, o projeto em tela propõe transformações de cargos com
o objetivo de promover adaptações decorrentes da alteração da
estrutura organizacional da Assembléia, efetuada por meio da
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Deliberação da Mesa n° 2.401, de 2007.
Por fim, a proposição revoga outras disposições que não mais se

ajustam às necessidades dos serviços.
Sendo assim, a aprovação do Projeto de Resolução n° 1.887/2007

se impõe como medida que tem em vista a melhoria da qualidade dos
serviços prestados pelo Poder Legislativo, razão pela qual
consideramos conveniente e oportuna a sua aprovação.

Julgamos, entretanto, necessário proceder a alguns
aperfeiçoamentos e ajustes relativamente a exigências e providências
estabelecidas no projeto, o que propomos seja feito por meio das
emendas apresentadas ao final deste parecer.

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

de Resolução nº 1.887/2007, com as Emendas nºs 1 a 7, a seguir
apresentadas.

EMENDA Nº 1
Suprima-se o art. 10.

EMENDA Nº 2
Suprima-se o art. 11.

EMENDA Nº 3
No item 3.6 do Anexo, relativo à especialidade de Arquivista, dê-se à

parte referente à escolaridade exigida a seguinte redação: “Curso
superior de graduação com formação em Arquivologia.”.

EMENDA Nº 4
No item 3.10 do Anexo, relativo à especialidade de Consultor em

Direito, dê-se à parte referente à escolaridade exigida a seguinte
redação: “Curso superior de graduação com formação em Direito.”.

EMENDA Nº 5
Na relação de atribuições previstas no item 3.27 do Anexo para a

especialidade Redator-Revisor, acrescente-se a seguinte atribuição
“prestar consultoria às Comissões, aos Deputados e aos titulares dos
órgãos da Assembléia Legislativa no desempenho de suas
competências institucionais, sobre matéria relacionada à sua área de
atuação.”.

EMENDA Nº 6
Acrescente-se onde convier:
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Art. - O “caput” do art. 11 da Resolução nº 5.195, de 4 de julho de
2000, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 11 - O CFAL terá a duração de, no máximo, um semestre, com
carga horária mínima de cento e oitenta horas e máxima de duzentos
e setenta horas, aí incluídas as atividades em sala de aula e as
extraclasse.”.

EMENDA Nº 7
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.”.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 5 de dezembro de 2007.
Alberto Pinto Coelho, Presidente - Dinis Pinheiro, relator - Doutor

Viana - José Henrique - Roberto Carvalho - Tiago Ulisses.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.888/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

Resultante do desmembramento do Projeto de Lei nº 1.854/2007, de
autoria do Governador do Estado, a proposição em epígrafe “dispõe
sobre a utilização de recursos do Fundo de Recuperação, Proteção e
Desenvolvimento Sustentável das Bacias Hidrográficas - Fhidro -, de
que trata a Lei nº 15.910, de 21/12/2005”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 6/12/2007, a proposição foi
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.

Incumbe-nos examinar a matéria nos aspectos de sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação
A proposição em comento autoriza o Poder Executivo a utilizar

recursos do Fundo de Recuperação,  Proteção e Desenvolvimento
Sustentável das Bacias Hidrográficas - Fhidro - para custeio da
criação e da implantação de unidades de conservação destinadas à
proteção dos recursos hídricos, mediante prévia manifestação do
Conselho Estadual de Recursos Hídricos - CERH.

Preliminarmente, cumpre esclarecer que tal medida integrou,
inicialmente, o Projeto de Lei nº 1.854/2007, que foi desmembrado
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nessa parte, em decorrência da solicitação desta Comissão à Mesa da
Assembléia, por meio do Ofício nº 3/2007.

Trata-se, segundo o governo, de demanda da Secretaria de Estado
de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável.

Constituído com o objetivo de dar suporte financeiro a programas e
projetos voltados para o racionalização do uso e a melhoria, nos
aspectos quantitativo e qualitativo, dos recursos hídricos, o Fhidro
tem, atualmente, como principal fonte de recursos 50% da cota
destinada ao Estado a título de compensação financeira por áreas
inundadas por reservatórios para a geração de energia elétrica e 10%
do retorno relativo a principal e encargos de financiamentos
concedidos com recursos do Fundo de Saneamento Ambiental das
Bacias dos Ribeirões Arrudas e Onça - Prosam. De acordo com a lei
que rege o Fhidro, seus recursos podem ser aplicados de forma
reembolsável e não reembolsável, na proporção, respectivamente, de
45% e de até 55%, devendo 50% dos recursos não reembolsáveis ser
destinados preferencialmente a projetos na zona rural.

Como se sabe, a Constituição Federal determina ao poder público a
instituição de espaços territoriais a serem especialmente protegidos.
Da mesma forma, a Constituição do Estado contém regra semelhante.

A Lei Federal nº 9.985, de 2000, que regulamenta a matéria em nível
nacional, estabelece como uma das diretrizes do Sistema Nacional de
Unidades de Conservação - Snuc - a garantia de alocação adequada
de recursos financeiros necessários para que, uma vez criadas, as
unidades de conservação possam ser geridas de forma eficaz e
atender a seus objetivos.

Nesse sentido, o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado -
PMDI -, recentemente aprovado por esta Casa, e o projeto do Plano
Plurianual de Ação Governamental - PPAG - encampam medidas
destinadas à criação e à implantação de unidades de conservação em
todo o Estado. Além disso, o PMDI tem como objetivo estratégico o
aumento do percentual do território com cobertura vegetal nativa -
mata atlântica, cerrado, caatinga – do atual índice de 33,8% para 35%
em 2011 e 40% em 2023, medida que inevitavelmente deverá influir
na criação de unidades de conservação.

Como se observa, o projeto do governo vai ao encontro das
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legislações federal e estadual pertinentes, para ampliar as condições
necessárias para viabilizar, pelas óticas operacional e financeira, o
efetivo aumento dos espaços territoriais a serem especialmente
protegidos e a implementação das unidades de conservação já
criadas. Como é do conhecimento geral, a maioria das unidades de
conservação existentes no País têm problemas relacionados com
questões de regularização fundiária e de falta de recursos humanos e
materiais. A bem da verdade, muitas estão criadas apenas
formalmente.

Por fim, registramos a inexistência de óbice à iniciativa
governamental e a necessidade de se alterar a Lei nº 15.910, de
2005, de forma a incorporar a medida contida no projeto, tendo em
vista a técnica legislativa e o princípio da consolidação das leis.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nº 1.888/2007
na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Altera a Lei nº 15.910, de 21 de dezembro de 2005, que dispõe

sobre o Fundo de Recuperação, Proteção e Desenvolvimento
Sustentável das Bacias Hidrográficas do Estado de Minas Gerais -
Fhidro -, criado pela Lei nº 13.194, de 29 de janeiro de 1999, e dá
outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O inciso II do art. 5º da Lei nº 15.910, de 21 de dezembro de

2005, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 5º - (...)
II - não reembolsável:
a) para pagamento de despesa de consultoria e de custo de

execução de programa, projeto ou empreendimento de proteção e
melhoria dos recursos hídricos, aprovados pelo comitê da bacia
hidrográfica da área de influência do projeto ou empreendimento, ou,
na falta deste, pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos - CERH -
, após análise da respectiva agência de bacia ou entidade equiparada
ou do Instituto Mineiro de Gestão das Águas - Igam -;

b) para custeio de criação e implantação de unidades de
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conservação destinadas à proteção dos recursos hídricos, mediante
prévia manifestação do Conselho Estadual de Recursos Hídricos -
CERH -;”.

Sala das Comissões, 11 de dezembro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Gilberto

Abramo - Hely Tarqüínio - Neider Moreira.
PARECER SOBRE AS EMENDAS NºS 1 A 6 AO PROJETO DE LEI

Nº 30/2007
Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática

Relatório
De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em análise,

encaminhado por meio da Mensagem nº 9/2007, dispõe sobre a
inovação tecnológica e as parcerias estratégicas entre as instituições
oficiais de ensino e pesquisa e a iniciativa privada, para o
desenvolvimento de tecnologias inovadoras no Estado, e dá outras
providências.

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 encaminhada à Comissão de Educação,
Ciência, Tecnologia e Informática, que perdeu prazo para emitir seu
parecer, e à Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária,
que opinou por sua aprovação na forma do Substitutivo nº 2, que
apresentou.

Na fase de discussão do projeto no 1º turno, foram apresentadas,
em Plenário, as Emendas nºs 1 a 6 ao Substitutivo nº 2, que vêm a
esta Comissão para receber parecer, nos termos do art. 188, § 2º, do
Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em análise institui mecanismos de incentivo à

inovação tecnológica por parte do Estado e estabelece os meios pelos
quais poderão ser firmadas parcerias entre as instituições oficiais de
ensino e pesquisa e a iniciativa privada, com vistas à transferência de
tecnologia e ao investimento em inovação tecnológica.

Na sua tramitação em 1º turno, o projeto foi acolhido pela Comissão
de Fiscalização Financeira e Orçamentária na forma do Substitutivo nº
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2, que consubstanciou as contribuições trazidas por aquela comissão
ao Substitutivo nº 1.

Na discussão da matéria em Plenário, foram apresentadas as
Emendas nºs 1 a 6.

A Emenda nº 1 pretende a supressão do art. 11 do Substitutivo nº 2,
que faculta à instituição científica e tecnológica do Estado de Minas
Gerais - ICTMG - a contratação de substituto para o pesquisador
público licenciado ou afastado, por prazo determinado, nos termos dos
arts. 8º e 9º. Entendemos que, se está prevista no projeto a
possibilidade de afastamento ou licença por parte do pesquisador
como forma de dinamizar a transferência de conhecimento para a
produção tecnológica entre as instituições de pesquisa e empresas,
deve-se, por outro lado, facultar à instituição que concedeu a licença
ou afastamento suprir a vaga desse profissional por meio de
contratação temporária, sob pena de ocasionar prejuízos ao
funcionamento regular da instituição, motivo pelo qual não acatamos a
emenda.

A Emenda nº 2 retira do art. 18 a expressão “em atenção a relevante
interesse público”. De fato, essa expressão não traz contribuição
significativa ao teor do dispositivo, uma vez que o cumprimento dos
ditames da Lei nº 8.666, de 1993, para a contratação de que trata o
artigo, é que irá determinar a sua validade. Assim, consideramos
pertinente o acatamento da emenda em comento.

A Emenda nº 3 altera o “caput” do art. 22, suprimindo a garantia das
funções desempenhadas pelo Fundo Estadual de Incentivo à
Inovação Tecnológica - Fiit. Segundo a Lei Complementar nº 91, de
2006, a garantia é uma das funções predominantes dos fundos (art.
3º, inciso IV). No entanto, o Fiit, por sua natureza, exerceria apenas a
função programática, destinada à execução de programa especial de
trabalho da administração pública estadual. Dessa forma, somos
favoráveis a retirar do dispositivo citado não somente a função de
garantia, mas também a de financiamento, adequando o texto do art.
22 à lei que regula a criação e o funcionamento dos fundos no Estado.

A Emenda nº 4 suprime o parágrafo único do art. 26, que autoriza a
prorrogação do prazo de duração do Fiit por até dez anos.
Consideramos procedente a emenda, tendo em vista que a Lei
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Complementar nº 91, de 2006, em seu art. 18, § 2º, determina que o
prazo de vigência de fundo poderá ser prorrogado, por meio de
decreto, pelo período máximo de quatro anos, nos casos de término
do período de vigência e de não-realização de operação de despesa
no período de cinco anos seguidos.

A Emenda nº 5 modifica a redação dos arts. 8º ao 10. No art. 8º,
restringe a possibilidade de afastamento do pesquisador público para
colaborar com Empresa de Base Tecnológica - EBT - com sede e
administração no Estado. No art. 9º, retira a conveniência da
administração como critério para a concessão de licença ao
pesquisador público. No art.10, suprime a definição do prazo para
afastamento ou licença e a menção às normas aplicáveis aos
empregados públicos como fundamento para o citado fim. Anuímos às
alterações propostas ao art. 10, uma vez que os estatutos dos
servidores públicos civis e dos militares já preceituam as normas
aplicáveis à licença e ao afastamento do servidor público. Não
consideramos oportuna a alteração proposta ao art. 8º: primeiro, por
ser recomendável manter a coerência com o corpo do Substitutivo nº
2, que suprimiu em todo o texto a expressão “com sede no Estado”,
em obediência a disposições da Constituição Federal; segundo,
porque não há razão para não se conceder o afastamento do
pesquisador para colaborar com empresa do setor privado que, ainda
que não se enquadre na categoria de EBT, pretenda desenvolver um
projeto de inovação científica e tecnológica e demandar a colaboração
qualificada do pesquisador. Com relação ao art. 9º, consideramos
também que não é pertinente a alteração, pois o ato de concessão de
licença não deve ser unilateral, ou seja, o interesse do pesquisador
em licenciar-se deve coadunar-se com o interesse da administração
pública, que se pauta pelo interesse público.

Por fim, a Emenda nº 6 pretende que parte dos recursos destinados
a projetos de pesquisa científica e tecnológica sejam utilizados pelas
instituições científicas e tecnológicas privadas - ICTs-Privadas - para
remuneração dos pesquisadores envolvidos. Nas instituições de
ensino, o profissional que se dedica à docência e à pesquisa, que são
atividades afins e que constituem, no campo da educação superior,
funções indissociáveis, não percebe remuneração adicional para
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desenvolver projetos de pesquisa. No caso das instituições de
pesquisa, a percepção de remuneração extra para o desenvolvimento
de projetos constituiria, da mesma forma, dupla remuneração, com
exceção da possibilidade de concessão de bolsa para pesquisador
licenciado, sem vencimentos. Por essas razões, não endossamos a
emenda em análise.

Com o intuito de promover aperfeiçoamentos técnicos no texto do
Substitutivo nº 2 e incorporar o conteúdo das emendas apresentadas
pela Deputada Elisa Costa e acolhidas por esta Comissão,
apresentamos o Substitutivo nº 3 ao final deste parecer.

Conclusão
Diante do exposto, manifestamo-nos pela aprovação do Projeto de

Lei nº 30/2007 na forma do Substitutivo nº 3, que apresentamos, pela
aprovação das Emendas nºs 2 a 5 e pela rejeição das Emendas nºs 1
e 6. Com a aprovação do Substitutivo nº 3, ficam prejudicadas as
Emendas nºs 2 a 5.

SUBSTITUTIVO Nº 3
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
a promoção da inovação e do desenvolvimento científico e
tecnológico;
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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 ou que
desenvolva projetos de ciência, tecnologia e inovação;

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 - parque tecnológico o complexo organizacional de caráter
científico e tecnológico, estruturado de forma planejada, concentrada
e cooperativa, promotor da cultura da inovação, da competitividade
industrial e da capacitação empresarial com vistas ao incremento da
geração de riqueza, que agrega EBTs e instituições de pesquisa e
desenvolvimento, de natureza pública ou privada, com ou sem vínculo
entre si;

VII - incubadora de empresas a organização que incentive 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
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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
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;
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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
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 a 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 assegurada ao criador, a título de premiação,
participação mínima de 5% (cinco por cento) e máxima de 1/3 (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.



1555

§ 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, em prazo não superior a um ano, após a realização da
receita que lhe servir de base.

§ 3º - A premiação a que se refere o “caput” deste artigo poderá ser
partilhada entre o criador e os membros da equipe de pesquisa e
desenvolvimento tecnológico que tenham contribuído para a criação.

§ 4º - 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 em sua carreira, o pesquisador público terá
reconhecido 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
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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.

Art. 11 - Fica assegurada à ICTMG, para suprir necessidade
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.

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 da divulgação das criações
desenvolvidas na instituição e 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
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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 -
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 EBTs implantadas;
VII - os parques tecnológicos implantados ou utilizados pelas

ICTMGs ou pelas EBTs 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 ação efetiva de apoio nos termos do § 1°,  o inventor
independente ficará desobrigado do compromisso assumido.
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§ 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
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 como
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
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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
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, 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
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DOS PARQUES TECNOLÓGICOS E INCUBADORAS DE
EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA

Art. 19 - O governo do Estado, no âmbito de sua Política Estadual de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico, incentivará a implantação
de parques tecnológicos e incubadoras de EBTs, 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 EBTs.

CAPÍTULO VIII
DOS INCENTIVOS

Art. 20 - O Poder Executivo concederá incentivos à inovação
tecnológica no Estado, por meio de apoio financeiro a EBTs e a ICT-
Privadas, e assegurará a inclusão de recursos na proposta de Lei
Orçamentária Anual para essa 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 a função programática, nos termos do art. 3°
da Lei Complementar n° 91, de 2006, e terá os segui ntes objetivos:

I - dar suporte financeiro a projetos de criação e desenvolvimento de
produtos e processos inovadores nas EBTs e nas ICT-Privadas;

II - estimular a constituição de alianças estratégicas e o
desenvolvimento de projetos de cooperação envolvendo empresas 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, desenvolvidos nos
termos desta lei.
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Art. 23 - O Fiit, de natureza e individuação contábeis, terá seus
recursos aplicados sob a forma de fomento, nos termos do inciso III do
art. 3° da Lei Complementar n° 91, de 2006, observa das 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 quinze anos, contados da data de
publicação desta lei.

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.

Art. 29 - Poderão ser beneficiárias dos recursos do Fiit as EBTs e as
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ICT-Privadas.
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.

Parágrafo único - A extinção do Fiit ou o término de operação ou
projeto de interesse do Estado implicará o retorno dos respectivos
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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 do Estado.

Parágrafo único - É vedada a transferência de recursos da Fapemig
oriundos da aplicação do disposto no art. 212 da Constituição do
Estado para o Fiit.

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, 11 de dezembro de 2007.
Deiró Marra, Presidente e relator - Carlin Moura (voto contrário) -

Gláucia Brandão.
PARECER SOBRE A EMENDA Nº 1 AO PROJETO DE LEI Nº

1.583/2007
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
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De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em tela 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 matéria foi apreciada pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade.

Em seguida, esta Comissão opinou pela aprovação do projeto na
forma do Substitutivo nº 1, que apresentou.

Na fase de discussão em Plenário, no 1º turno, foi apresentada a
Emenda nº 1.

Retorna, agora, o projeto a esta Comissão a fim de que seja emitido
parecer sobre essa emenda, nos termos do § 2º do art. 188 do
Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em epígrafe tem por objetivo promover as seguintes

alterações na Lei nº 14.940, de 2003:
I - igualar as faixas de classificação das empresas - em

microempresas e pequenas, médias e grandes empresas - no Estado
à classificação no âmbito federal;

II - conceder 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;

III - 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 em
relação à TFAMG de estabelecimento que não aufira receita, mas
exerça atividade potencialmente poluidora ou utilizadora de recursos
naturais.

Conforme nos manifestamos anteriormente, entendemos que o
projeto aperfeiçoa a legislação vigente, sendo oportuno e conveniente.

Por seu turno, a Emenda nº 1 pretende acrescentar a qualificação
“poluidoras ou potencialmente poluidoras” às microempresas e às
pequenas, médias e grandes empresas a que se refere o projeto em
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tela.
Todavia, o art. 5º do projeto em tela estabelece que as pessoas

físicas e jurídicas que exerçam atividades potencialmente poluidoras e
extração, produção, transporte e comercialização de produtos
potencialmente perigosos ao meio ambiente, assim como de produtos
e subprodutos da fauna e da flora, ficam obrigadas a se inscrever no
mencionado cadastro, sob pena de incorrerem em infração. A partir
dessa inscrição, o interessado consultará o artigo a que se refere a
emenda em pauta, que classifica as empresas nas classes
mencionadas, ressalvado que essa classificação tem efeito apenas
para a lei em tela. Assim, a pretendida qualificação de que trata a
emenda torna-se desnecessária, pois é utilizada apenas para o
enquadramento dessas empresas. Após obtido esse enquadramento,
torna-se possível ao interessado consultar o Anexo III da referida lei e,
assim, obter o valor devido a título de TFAMG.

A lei de que trata o projeto, conforme sua própria ementa, dispõe
somente sobre as empresas que desenvolvem atividades
potencialmente poluidoras ou utilizadoras de recursos ambientais,
sendo assim desnecessária a emenda.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela rejeição da Emenda nº 1 ao

Projeto de Lei nº 1.583/2007.
Sala das Comissões, 11 de dezembro de 2007.
Zé Maia, Presidente - Jayro Lessa, relator - Elisa Costa - Gilberto

Abramo.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 13 DE DEZEMBRO DE 2007

ATAS
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA EM 11/12/2007
Presidência do Deputado Doutor Viana

Sumário: Comparecimento - Falta de quórum - Ordem do dia.
Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:
Alberto Pinto Coelho - Doutor Viana  - Dinis  Pinheiro - André

Quintão - Carlos Mosconi - Deiró Marra - Delvito Alves - Dimas
Fabiano - Elisa Costa - Fahim Sawan - Gilberto Abramo - Gláucia
Brandão - Gustavo Valadares - Inácio Franco - Irani Barbosa - Ivair
Nogueira - João Leite - Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro -
Mauri Torres - Rêmolo Aloise - Rômulo Veneroso - Sargento
Rodrigues - Walter Tosta - Zé Maia.

Falta de Quórum
O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 14h15min, a lista de

comparecimento não registra a existência de número regimental. A
Presidência deixa de abrir a reunião, por falta de quórum, e convoca
as Deputadas e os Deputados para as extraordinárias de logo mais,
às 20 horas, e de amanhã, dia 12, às 9 e às 20 horas, nos termos dos
editais de convocação, bem como para a ordinária também de
amanhã, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia
anunciada foi publicada na edição anterior.).

ATA DA 60ª REUNIÃO ESPECIAL DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 7/12/2007

Presidência dos Deputados Célio Moreira e Eros Biondini
Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa -

Registro de presença -Destinação da reunião - Execução do Hino
Nacional - Palavras do Deputado Eros Biondini - Entrega de placa -
Palavras do Sr. Paulo Roberto Matos - Palavras do Deputado Federal
Miguel Martini - Palavras do Sr. Presidente - Palavras do Sr. João
Nascimento - Palavras do Vereador Fred Costa - Apresentação
musical - Encerramento.
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Comparecimento
- Comparecem a Deputada e os Deputados:
Tiago Ulisses - Célio Moreira - Elisa Costa - Eros Biondini - João

Leite - Weliton Prado - Zé Maia.
Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Célio Moreira) - Às 10h15min, declaro
aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo
mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2º-
Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

Ata
- O Deputado João Leite, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura da

ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
Composição da Mesa

O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa os Exmos. Srs.
Paulo Roberto Matos, Presidente do Partido Humanista da
Solidariedade - PHS -; Deputado Federal Miguel Martini, Presidente
de honra do PHS; Vereador Fred Costa, representando a Câmara
Municipal de Belo Horizonte; João Nascimento, Vice-Presidente
Nacional do PHS; as Exmas. Sras. Nelita Rocha Vidal, Presidente do
Conselho de Ética do PHS; Deputada Federal Jô Moraes, Presidente
Estadual do PCdoB; e o Exmo. Sr. Deputado Eros Biondini, autor do
requerimento que deu origem a esta homenagem.

Registro de Presença
O locutor - Gostaríamos de registrar a presença da Exma. Sra. Ana

Paula Rocha, do PPS; de representantes de outros partidos que
vieram congratular-se com o PHS; e do Exmo. Sr. ex-Deputado
Laudelino Augusto, do PT.

Destinação da Reunião
O locutor - Destina-se esta reunião a homenagear o Partido

Humanista da Solidariedade - PHS - pelos seus 10 anos de fundação.
Execução do Hino Nacional

O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Hino Nacional.
- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Palavras do Deputado Eros Biondini
Bom-dia, Exmos. Srs. Deputado Célio Moreira, querido amigo,

representando o Deputado Alberto Pinto Coelho, Presidente da
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Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais; caro amigo Paulo
Roberto Matos, Presidente do PHS; querido irmão e amigo Miguel
Martini, Deputado Federal e Presidente de honra do PHS; Vereador
do PHS Fred Costa, representando a Câmara Municipal de Belo
Horizonte; Sra. Nelita Rocha Vidal, Presidente do Conselho de Ética
do PHS; João Nascimento, Vice-Presidente Nacional do PHS; meu
amigo Weliton Prado, que também está aqui, no meio de nós, a quem
mando um abraço; demais parlamentares; caros amigos e amigas;
membros do PHS; pré-candidatos; militantes; senhoras e senhores;
amigos que nos acompanham pela TV Assembléia, de todos os sinais
importantes neste dia histórico em que homenageamos este grande
partido, o Partido Humanista da Solidariedade, pelos seus 10 anos,
desde quando apresentamos o requerimento que originou esta
reunião, o maior deles certamente é entrar aqui e ver, nesta sexta-
feira, às 10 horas da manhã, um quórum tão qualificado, um Plenário
tão cheio. Parabéns a vocês! Sua presença demonstra sobretudo a
importância deste dia e a grandeza do PHS.

Acredito que, apesar de esses 10 anos serem de vitórias, de
formação de um novo projeto político para o Brasil, de grandes
momentos de luz, Deus me permitiu homenagear o PHS no seu
melhor momento, porque, com a queda da cláusula de barreira, o
nosso partido renasceu muito mais forte, para mostrar ao Brasil e
sobretudo aos brasileiros uma nova opção, uma nova proposta de
fazer política neste país. É isso o que estamos vivendo e buscando
realizar desde o início.

Interferir na política nacional à luz dos valores e princípios do
humanismo cristão foi a motivação que levou um grupo de idealistas
sociais cristãos a criar o Partido Humanista da Solidariedade, que, em
20 de março deste ano, completou 10 anos de existência.

Como expressei naquela ocasião, nesta mesma tribuna, viemos
para ser um partido com nítida identidade social cristã, sem
pretendermos nos enquadrar em extremo algum da tradicional
dicotomia esquerda-direita, pois nem uma nem outra abrangem em
profundidade a visão que temos da realidade brasileira, e tampouco
aportam todos os elementos de que precisamos para transformá-la.

Como sabemos, a política desvirtuou-se, descaracterizou-se e
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desprestigiou-se muito, sobretudo nos últimos tempos. Mas isso
acontece, porque ela leva a marca das nossas imperfeições e
limitações humanas. Em decorrência disso, infelizmente, não poucos
caíram em práticas renhidas com a ética e a moral. Mas nem por isso
viemos arrogantes nem messiânicos, achando-nos donos da verdade,
muito menos nos considerando impolutos.

Viemos, sim, convictos de que, se agirmos fiéis a esses valores e
princípios que nos deram origem e se nossas atitudes e nossos
comportamentos do dia-a-dia não os contradisserem, sem dúvida
estaremos contribuindo para o resgate da política e para devolver ao
político o respeito, a credibilidade e o reconhecimento devidos. Ainda
que existam alguns que por fragilidade se envolveram na volúpia do
poder, não é menos certo que a maioria assumimos com zelo a
delicada missão que a sociedade nos confiou. Essa confiança da
sociedade é fundamental, se quisermos estimular sua efetiva
participação nos assuntos que lhe dizem respeito.

Ao criarem o PHS, sabiam seus companheiros que iriam se
defrontar com dificuldades e problemas, mas a vontade e a vocação
de servir falaram sempre mais alto e os empurraram para encarar o
desafio com coragem e determinação.

Aqui estão algumas das personalidades que tiveram a ousadia e a
coragem de criar esse partido. Queremos homenageá-las neste dia.
Essas pessoas merecem nosso reconhecimento e nossa admiração,
porque, com seu gesto, demonstraram quanto se preocupam com os
problemas da sociedade e quanto amam o nosso Brasil.

Não foi possível que viessem todos os fundadores do PHS, como é
o caso do fundador nº 1 - assim dito pelo nosso Presidente Paulo
Roberto Matos -, o querido Prof. Philippe Guedon, considerado por
toda a Executiva como reserva moral do País.

Estão presentes o Presidente Nacional da Executiva do PHS e seu
fundador Paulo Roberto Matos; o Deputado Federal Miguel Martini,
Presidente de Honra, nome, aliás, que, não tenho dúvida se, identifica
com a proposta e os ideais do partido para a construção de numa
nova Belo Horizonte, e particularmente não vejo nome melhor que o
de Miguel Martini quando olho para a nossa cidade, para o nosso
Estado e para o nosso Brasil; Sr. Cláudio Maciel, também fundador do
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partido; e o Sr. Félix Rivera, que, além de fundador do partido, está
conosco no trabalho do dia-a-dia de gabinete.

Na pessoa deles, abraçamos os demais fundadores que não
puderam vir, dizendo ao povo brasileiro que o PHS é e continuará fiel
e que, com passos firmes, vai rumo à sua consolidação institucional e
à sua transformação num grande e poderoso instrumento político,
visando a contribuir decisivamente para a transformação da nossa
sociedade. Contamos, para isso, com a participação militante de
homens e mulheres de boa vontade, de todos os segmentos sociais,
que, no dia-a-dia, estão se incorporando ao PHS.

Senhoras e senhores, viemos fazer política servindo a sociedade,
com a disposição de contribuir para criar as condições que
possibilitem ao povo brasileiro viver a plenitude de sua inalienável
dignidade humana.

Sr. Presidente, mesmo com as pernas ainda um pouco bambas, fiz
questão de me inscrever para um pronunciamento na Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais no primeiro dia do trabalho. Em
meu nome e em nome do meu partido, deixei claro nosso objetivo,
nossa motivação e nosso ideal de servir e não ser servido, resgatando
e ousando repetir as palavras do ensinamento daquele que é nossa
maior referência, Jesus Cristo, que ensinou a seus apóstolos sobre o
poder e o serviço, quando entre eles havia dúvida do que seria isso.
Dois de seus apóstolos demonstraram almejar estar no reino, um ao
lado direito e outro ao lado esquerdo de Jesus, e pediram até mesmo
a sua mãe que intercedesse por eles.

Jesus respondeu: “Os chefes das nações, revestidos de poder,
tiranizam-nas e as oprimem. Entre vós não deve ser assim. Aquele
que quiser ser o primeiro seja o servo de todos, e aquele que quiser
ser o maior seja o primeiro a servir”. Essa é a receita do nosso partido.
Existem outras receitas para outros tipos de filosofias e ideologias.
Cada instrumento de vôo é próprio para uma aeronave. Se voamos
em uma excelente aeronave, mas estamos com o plano de vôo de
outra, corremos o risco de jogá-la ao chão. Para nós e para todos os
que nos honram em fazer parte do PHS, a receita é essa. Jesus
concluiu, dizendo que o Filho do Homem não veio para ser servido,
mas para servir, para dar a vida pela salvação de todos. Essa é a luz



1571

que nos guia, que nos ilumina. Essa é a nossa receita para que
obtenhamos sucesso em todos as esferas de poder neste país. O
poder para nós, como me ensinou bem o Deputado Miguel Martini, é a
maior oportunidade para servir. É por isso que ele nos é dado.
Acreditamos que o povo brasileiro continuará vendo no PHS um
grande luzeiro, que norteará, daqui em diante, a nossa política.

Quero parabenizar, homenagear e testemunhar que é uma honra
fazer parte do PHS. Trago comigo um bóton do PHS. Uso também
outro, que gostaria que fosse usado por todos os parlamentares, por
todos os mandatários do PHS no Brasil, já que ele significa a defesa
da vida. Essa é uma das grandes marcas do nosso partido, que hoje
se torna referência nacional na grande luta em defesa da vida, contra
o aborto, por políticas públicas de saúde para a família e a mulher.

A nossa proposta é servir e construir, com nosso esforço e talento,
um novo país, uma nova política, o bem comum que todos almejam.
Parabéns PHS, parabéns a todos os que estão aqui para esta linda
festa. Muito obrigado.

Entrega de Placa
O locutor - Neste instante, o Deputado Célio Moreira, representando

o Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais,
Deputado Alberto Pinto Coelho, fará a entrega ao Sr. Paulo Roberto
Matos, Presidente do PHS, de placa alusiva a esta homenagem. A
placa contém os seguintes dizeres: “O povo mineiro comemora com o
Partido Humanista da Solidariedade - PHS - 10 anos de intensos
esforços em defesa de valores, como o bem comum, a dignidade da
pessoa humana, a primazia do trabalho sobre o capital, a destinação
universal dos bens da terra e a solidariedade. A homenagem da
Assembléia a esse nobre partido, que habilmente baseia suas ações
nos princípios angulares do humanismo cristão”.

O Sr. Presidente - Gostaria de solicitar a presença dos Deputados
Eros Biondini e Miguel Martini para a entrega da placa.

- Procede-se à entrega da placa.
Palavras do Sr. Paulo Roberto Matos

Sr. Presidente, Deputado Célio Moreira, representando o Presidente
da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, Deputado
Alberto Pinto Coelho; Deputado Federal Miguel Martini, Presidente de



1572

honra do PHS e grande companheiro; Vereador Fred Costa,
representando a Câmara Municipal de Belo Horizonte; Sr. João
Nascimento, Vice-Presidente Nacional do PHS; Sra. Nelita Rosa Vidal,
Presidente do Conselho Nacional de Ética do PHS; Deputado Eros
Biondini, autor do requerimento que deu origem a esta homenagem;
companheiro Wanderlei, que representa todo o pessoal que está aqui
nesta Assembléia, uso da palavra na minha qualidade transitória de
Presidente da Comissão Executiva Nacional do Partido Humanista da
Solidariedade - PHS. Falo em nome, também, de Philippe Guédon,
nosso filiado número um, que não pôde comparecer por um prosaico
motivo: sua intenção foi vetada pelo cardiologista que o acompanha e
que achou mais que suficientes a recente viagem a Aracaju e Propriá
e o Seminário de Formação Política, que vai coordenar na segunda e
na terça-feira próximas, em Petrópolis. Difícil contestar, quando se
conhecem as circunstâncias vividas por nosso companheiro.

O PHS tem as suas primeiras raízes fincadas em Petrópolis, local
das conversas iniciais, e em Belo Horizonte, em cujos arredores teve
lugar o encontro de cidadãos e cidadãs de boa vontade, vindos de
todo o Brasil, no Recanto de Nossa Senhora da Boa Viagem. Falo de
1994 e 1995.

Ainda  em  1995,  o Partido, então Partido Solidarista Nacional -
PSN -, obteve o seu registro provisório no TSE, na exata véspera da
edição da Lei Partidária, a Lei Federal nº 9.096, que foi promulgada
em 20/9/95. Dispusemos de 12 meses para organizar 9 regionais, no
mínimo. Tivemos de aguardar por metade do período para saber se
prevaleceriam, no nosso caso, as regras antigas ou as novas, ditadas
por aquela lei.

Só quando do retorno do recesso, o TSE se pronunciou: o Partido
deveria observar as regras antigas, pois nascido no último dia de sua
vigência, um dia antes da nova lei, junto com o PSDC. Escaldados
pela tentativa de organização do Partido do Solidarismo Libertador,
que terminara em insucesso após 10 meses de julgamento pela Corte
Superior, resolvemos organizar não 9 regionais, mas um mínimo de
11. Em verdade, organizamos 12 regionais. E, em março de 1997,
tivemos a felicidade de ouvir a deliberação e, logo a seguir, de ler o
telegrama que informava o êxito perseguido há oito anos: nascera um
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partido de inspiração social cristã. As bandeiras que se propunha
defender eram os seis princípios insculpidos no estatuto, que estão
nesta placa que recebemos agora e que haviam sido burilados por
este extraordinário religioso, pensador, sociólogo e membro da
Academia Brasileira de Letras, o Pe. Fernando Bastos de Ávila.

Nosso estatuto pode ser alterado pela vontade da convenção
nacional, de acordo com as regras estabelecidas. Só temos, por pacto
histórico firmado entre todos, uma cláusula pétrea: os seis conceitos
básicos do solidarismo, que são os balizamentos indispensáveis e
bastantes para construir a sociedade pela qual ansiamos e que nos

fizeram sair de nossas casas e ir, literalmente, à luta. Cito o art. 3º de
nosso estatuto, pois mais dirá sobre o PHS, em poucas linhas, que o
que saberia eu dizer em páginas e páginas: “Quando os
coordenadores da organização do Partido Humanista Democrático
Brasil - PHDB - nos procuraram em 1999, para estudarmos um
possível somatório de forças, ouvimos deles, após lerem o
‘Solidarismo’, do Padre Ávila: ‘Essas são as idéias e as palavras que
quisemos expressar e não soubemos’. Intocada a nossa cláusula
pétrea, vimos o PSN transformar-se em PHS, em processo que não
transcorreu isento de traumas”. Viveu o PHS sob condicionantes muito
fortes: não dispúnhamos de recursos, éramos xingados de "nanicos"
morais por políticos, colunistas, estudiosos e até por Ministros do
Supremo e do TSE; morávamos no corredor da morte. Não éramos
um partido, éramos zumbis condenados, pelo art. 13 da Lei Federal nº
9.096, de 1995, a desaparecer após as eleições de outubro de 2006.
Mesmo assim, crescemos. Sem lenço, sem documento, insultados,
sem direito a réplica, devíamos caminhar com a corda dos
condenados à forca em volta do pescoço. Mesmo nessas condições
extremas, o PHS cresceu. Contra a lógica, contra a vontade dos
poderosos, contra a correnteza, o PHS cresceu.

Vimos - e cito o caso exemplar de mil outras agressões - o nosso
candidato a Prefeito de São Paulo - falo de Francisco Rossi - ser
impedido de participar de debate na TV pela vontade de dois canais e
pela complacência da lei. E, mesmo assim, crescemos. Os números
municipais retratarão a saga do PHS: em 1996, ainda com registro
provisório, elegemos 2 Prefeitos no Brasil - um em Manhuaçu - e 8
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Vereadores; em 2000, elegemos 6 Prefeitos - Minas Gerais colaborou
com 2 - e 81 Vereadores; em 2004, elegemos 29 Prefeitos - Minas
Gerais colaborou com 3 e espero que agora colabore com 10 - e 321
Vereadores - 81 são de Minas Gerais. Isso, sem nada, só com a
nossa vontade e a nossa luta. São fatos, não perspectivas, e fatos
arrancados de uma realidade adversa.

Na quinta-feira da semana passada, a grande imprensa nacional
noticiou que o PHS era o 4º colocado entre os partidos que mais
cresceram no Brasil, como demonstrado pelas listas de filiados
apresentadas à Justiça Eleitoral. A fonte é o Tribunal Superior
Eleitoral. Em outubro de 2007, há pouco mais de um mês, éramos
mais de 103 mil filiados. E continuamos crescendo. O PHS Nacional e
o nosso IPHS, Instituto que está virando fundação, como foi solicitado
ao TSE e ao Ministério Público do Rio de Janeiro, estão
recadastrando todos os nossos Municípios no País. Posso asseverar
a todos de Minas Gerais que hoje estamos com o PHS em 2 mil
Municípios brasileiros. No recadastramento, estamos beirando 1.600
Municípios. Minas Gerais está colaborando com cerca de 300. Ainda
falta computar nove Estados, entre os quais, Rio Grande do Sul,
Santa Catarina e Mato Grosso. O PHS conta com dois Deputados
Federais: Miguel Martini, de Minas Gerais - primeiro Deputado Federal
eleito pelo PHS e hoje, Presidente de honra do Partido -, e Felipe
Bornier, do Rio de Janeiro. Temos a honra de abrigar sete Deputados
Estaduais, entre os quais ocupa lugar de particular destaque o
Deputado Eros Biondini, de Minas Gerais.

Em relação aos Prefeitos e Vereadores eleitos em 2004, de que falei
há pouco, apenas acrescento que esperamos aumentar a nossa
presença municipal em cerca de 100%, em 2008. Após a abertura das
urnas em outubro do próximo ano, com inevitáveis e benéficos
reflexos nas futuras eleições gerais, estaduais, distritais e federais,
acredito que teremos eleitos mais de mil Vereadores no Brasil.

No decorrer de 2006, fomos levados ao cadafalso e executados,
como testemunham as manchetes da imprensa na primeira quinzena
de outubro do ano passado. Só vislumbrávamos um caminho para que
os nossos seis conceitos básicos, os do art. 3º, continuassem
presentes no terrível cenário político-partidário resultante da
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hecatombe. Esse caminho era a fusão com quem também almejasse
uma federação respeitadora da individualidade dos integrantes.
Percorremos todo o delicadíssimo processo de fusão com o PPS e
com o PMN, criando a Mobilização Democrática - MD. Mal terminado
o ciclo, que passou por plebiscito e convenções, em 17/11/2007,
vimos, pasmos e felizes, o egrégio Supremo Tribunal Federal, em
7/12/2006, decidir que o art. 13 da Lei Federal nº 9.096, que já tinha
11 anos de idade, era manifestamente inconstitucional. Na última
hora, na 25ª hora, falaram o óbvio. Pudemos, assim, percorrer todo o
pedregoso caminho da “desfusão”, novamente passando por
convenções e plebiscito. Desta feita, em clima de respeito interno,
apesar da extrema delicadeza das marchas e contramarchas que nos
foram impostas, fizemos a fusão, a “desfusão” e evitamos a confusão.
Um clima de respeito mútuo aprofundado instaurou-se no PHS. Em
janeiro de 2007, deveríamos ter 200, 300 Municípios. Em outubro de
2007, temos mais de 2 mil Municípios. Foi o que o Partido cresceu
nesse período de fusão, saindo da confusão.

As experiências vividas, as cicatrizes que ostentamos, as
verdadeiras amizades nascidas nas tormentas propiciam ao PHS as
condições de expansão que conhecemos hoje. Além do mais, não
somente juntaram nossa cabeça ao corpo após a queda da lâmina da
guilhotina como nos premiaram com incentivos para a caminhada.
Ganhamos um tempo menos simbólico na TV. Temos, hoje, 5
minutos. E cotas menos teóricas do Fundo Partidário: recebíamos
cerca de R$3.000,00 por mês, para todo o Partido. Hoje, é um
pouquinho melhor. Não dá para todo o Brasil, mas é um pouquinho
melhor e mais digno.

E, sobretudo, apesar dos mares revoltos, ventos contrários e
momentos de calmaria desanimadora atravessados, nunca, em
momento algum, abrimos mão de nossos seis conceitos nem das
normas básicas que guiam nossos passos. Como é reconfortante
constatá-lo! Nossos próximos passos devem ser marcados pela
formação política. O crescimento do PHS deve corresponder a um real
desenvolvimento: mandatos e cargos sendo ocupados por quadros
cônscios do que é o Partido e a que se propõe.

No Partido, temos cinco cursos, três ministrados aos nossos filiados
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e militantes e dois, aos nossos pré-candidatos a cargos nas eleições.
A partir de janeiro de 2008, começaremos a implantar o curso de
preparação para as eleições municipais, o Candem, que será
ministrado a todo pré-candidato do PHS às Câmaras Municipais de
todo o Brasil. Falo a todos os pré-candidatos para inscreverem o seu
nome. Na convenção de junho, qualquer candidato precisará fazer o
curso Candem 2008, que será aplicado no próximo ano. Nossos
próximos passos devem ser marcados por essa formação política.
Seremos fiéis ao pensamento de nossos precursores: o PHS foi
gerado para ser um pedaço de chão limpo, onde os adeptos das
idéias solidaristas possam firmar seus esforços na construção de uma
sociedade embasada em nossos valores, que nos são propostos pela
doutrina social cristã e não são reservados aos adeptos de uma
confissão religiosa: são para todos os cidadãos do País, da América
Latina, das Américas e do mundo. Devaneio? Claro que não: mais
cedo ou mais tarde, o PHS elegerá o Presidente da República, e o
governo proposto aos eleitores será um governo embasado em
nossos conceitos doutrinários, dos quais saberemos nunca nos
apartar. O PHS vai insistir na formação política, vai formar militantes e
quadros. Por sermos democratas, respeitamos os que pensam de
modo diverso e pedimos que nos respeitem do mesmo modo. Aos que
têm dúvidas sobre os claros balizamentos de nossa estrada,
recomendamos a leitura do livro "O deserto é fértil", de D. Hélder
Câmara. Pode-se caminhar animado pela força de suas convicções e
no pleno respeito às opiniões alheias. É a partir deste respeito mútuo
que se constrói uma sociedade plural, justa e solidária.

Termino, com uma invocação: Deus nos dê coragem para
prosseguir na caminhada, na intransigência com nós mesmos, para
não abrirmos mão de nossas convicções, para não resvalarmos para
a mesmice da adoração do poder, e muita disposição para o diálogo
mutuamente respeitoso com nossos irmãos e irmãs que não pensam
como nós. Permitam que, neste momento, cada um de nós reflita um
pouco sobre isso. Vamos respeitar os nossos irmãos e exigir deles
respeito.

Agradeço de coração à Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais por nos permitir evocar a trajetória e as aspirações do PHS
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nesta Casa, no ensejo dos primeiros 10 anos do nosso partido.
Sobrevivemos, alcançamos uma realidade significativa e constituímos
uma plataforma fadada a servir de apoio para avanços éticos, e
permancendo fiéis ao nosso pensamento. Estejam certos de que esta
manhã ficará gravada para sempre nos corações humanistas e
solidaristas que batem em nossos peitos. Muito obrigado e bom dia a
todos.

Palavras do Deputado Federal Miguel Martini
Saudações solidaristas a todos os presentes. Cumprimento e

agradeço a presença da Deputada Federal Jô Moraes, Presidente do
PCdoB. Ela foi minha companheira nesta Casa e é agora
companheira no Congresso Nacional. Sua presença nos honra muito.
Muito obrigado. Cumprimento a Mesa, o Deputado Célio Moreira,
Presidente desta reunião, representando o Deputado Alberto Pinto
Coelho, Presidente desta Casa; Paulo Roberto Matos, Presidente da
Executiva Nacional do Partido Solidarista; Vereador Fred Costa, que
tem sido um baluarte na Câmara Municipal, defensor das nossas
propostas; cumprimento João Nascimento, Vice-Presidente Nacional
do PHS; a companheira Nelita Rocha, representante do PHS em São
Paulo e Presidente do Conselho de Ética; Deputado, irmão e amigo
Eros Biondini, sempre combativo, grande exemplo, modelo, que tem
alegrado muito a todos nós e a todos os seus eleitores, aquele que
veio fazer a diferença na Assembléia Legislativa. Obrigado por esta
homenagem e parabéns por sua atuação, que tem feito com que o
PHS seja visto como um partido que defende princípios, valores
morais e éticos do Evangelho. Também cumprimento alguns dos
futuros Prefeitos pelo PHS em Minas Gerais. Alguns deles estão
presentes neste Plenário. O futuro Prefeito de Juiz de Fora certamente
está presente, mas não posso dizer o nome, senão é campanha. O
futuro Prefeito de Santa Luzia certamente está aqui. Também devem
estar nesta Casa, neste momento, dois prováveis futuros Prefeitos de
Belo Horizonte e vários Vereadores. O PHS, na próxima eleição
municipal, com certeza, será um partido, para aqueles que não o
conhecem, uma surpresa. Para nós, não tanta surpresa, pela força
que carrega em suas propostas, seus programas e estatutos.

Quero registrar que, durante 12 anos, pude desta tribuna debater
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com a Deputada Jô Moraes, às vezes para concordar, com tantos
outros companheiros. É uma alegria estar hoje nesta Casa, onde pude
aprender muita coisa e também deixar algumas marcas.

Fui eleito em primeiro mandato por um partido grande. Incomodava-
me o fato de que o Brasil ainda não dispunha de um instrumento
político com os princípios e valores da doutrina social cristã. Apesar
de algumas legendas lembrarem o nome, em seus estatutos ainda
faltava maior consistência e clareza do que queríamos defender como
cristãos.

Lembro-me de que comecei a procurar. Trabalhava comigo alguém
que tinha feito parte da tentativa de criar um instrumento cristão.
Então, o Félix e a Maria Cecília me colocaram em contato com o
Felipe Guedon, que ainda não conhecia. Acreditava que o Brasil
precisava desse instrumento. Por isso fomos a Petrópolis atrás dele,
que levou um susto. Ele me disse: “Você está eleito em um partido
grande, está muito bem”. Eu falei: “É assim que acredito e é assim
que quero fazer”.

Foi uma luta árdua. Vocês não queiram imaginar o que é criar um
partido em um país continental como o nosso, sem recursos
financeiros. De fato, o Presidente Paulo Roberto falou corretamente.
Começamos em Petrópolis, viemos a Belo Horizonte, depois
começamos a rodar este Brasil todo, buscando aqueles que queriam
formar esse partido. Quando achávamos que o partido estava muito
bem formado e que estava em sua caminhada, veio a primeira
dificuldade: a fragilidade da legislação deste país.

Sentimos um banho de água fria. O PSM que tínhamos criado sofreu
um revés. Foi duro. Houve divisões, lutas, mas é sempre assim. É
evangélico. Jesus disse: “Quando se semeia o trigo, vem sempre
alguém para semear o joio”. E o joio também foi semeado no meio de
nós, até que, à medida que o tempo passou, percebeu-se claramente
joio e trigo. E, facilitando-nos, o joio acabou afastando-se e perdendo
espaço.

Retomamos, então, o nosso caminho do solidarismo. Hoje, o mundo
carece da proposta solidarista. Digo que carece porque cientistas do
mundo inteiro estão discutindo as conseqüências do efeito estufa, das
mudanças climáticas e concluíram que não há mais saída; o efeito
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estufa é irreversível, porque não temos como mudar a matriz
energética. A matriz energética que cria o efeito estufa ainda é dos
hidrocarbonetos, ainda é do petróleo; 80% da matriz energética
mundial está fundamentada nisso e, ainda que criemos energia
atômica para fins pacíficos, ainda que busquemos energia eólica,
hidráulica, etc., não passa de 12%, 15%, no máximo 20%, somando-
se isso tudo.

Por que essa destruição? Por que estão acabando com a Amazônia,
que vai-se savanizar? São dados científicos. Isso ocorre exatamente
pelo egoísmo do homem. O americano está pouco preocupado se
nós, no Brasil, vamos sofrer. O problema é esse. O problema é que,
se alguém na China, na Índia, nos Estados Unidos, na Austrália, onde
quer que seja, não respeita a natureza ou o ser humano, o mundo
sofre. Nós, aqui, sofremos as conseqüências de tudo isso. Os Estados
Unidos são responsáveis por 25% das emissões de CO2, junto à
China. Só que a China, em 2010, passará os Estados Unidos.

Portanto, a previsão é que, até 2050, a população mundial seja de 9
bilhões de pessoas e a necessidade de energia suba de 100% para
200%. Essa é a realidade. Vivemos um momento em que o ser
humano pensa unicamente em si, os governantes pensam unicamente
em si e, às vezes, nem em seu povo chegam a pensar, embora usem
esse discurso. Pensam no seu próprio povo antes de atentar para o
povo como um todo. E a solidariedade, o solidarismo, os valores
morais e éticos do Evangelho, seu princípio fundamental, o amor, a
vida?

Outro dia, dizia no Congresso Nacional ser o cúmulo do absurdo a
discussão da possibilidade de matar, que ali era travada. Isso, para
mim, é um absurdo. Acho que podemos discutir a melhor forma de
salvar a vida, mas nunca a de permitir matar. Na semana que vem
discutiremos, na Comissão de Seguridade e da Família, um projeto de
nossa autoria, que é o Estatuto do Nascituro: queremos que o ser
humano, gerado no ventre materno, seja protegido porque é um
cidadão brasileiro ou uma cidadã brasileira, merecendo a proteção e
os direitos do Estado. E o PHS quer ser isso, quer ser a opção
daqueles que acreditam nesses valores. A partir deles, conseguiremos
verdadeiramente transformar o coração do homem e, por conseguinte,
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a realidade onde vive esse homem, que é a sociedade.
Ser solidarista é isso, e queremos ser coerentes com o que

acreditamos. Todos quantos queiram defender essa bandeira têm, na
política, exatamente esse espaço, no qual as forças que pensam de
maneira semelhante se agrupam, congregando-se numa mesma
direção. São forças bem-vindas para unir-se a nós. É assim que se faz
política. Temos de separar aquilo que nós, do PHS, queremos e
fazemos, e verificar quantos podem somar conosco, defendendo
aquilo que também queremos defender.

Parabéns, Deputado Eros Biondini, por sua sensibilidade e iniciativa.
Agradecemos a V. Exa., que tem sido, nesta Casa, esse sinal, esse
lutador, assim como esperamos que todos os mandatários - inclusive,
quem sabe?, o nosso Presidente Deputado Paulo Roberto Matos - o
sejam. Acredito que cresceremos em 2008. Mas é preciso dizer que
todo ser que nasce muito grande é monstro. Nascemos pequenos e
vamos crescendo naturalmente. Podemos até acelerar esse
crescimento, e já está na hora de fazê-lo, pois 10 anos é um bom
tempo. É possível crescer e dar essa opção ao Brasil. Temos lutado,
no Congresso Nacional, com Felipe Bornier, para defender nossa
bandeira. E, pouco a pouco, ocupamos nossos espaços. O Partido
Humanista da Solidariedade, seja na Câmara Federal, seja nas
Assembléias Legislativas, seja nas Câmaras Municipais, seja nas
Prefeituras, quer dizer ao Brasil: “Podemos ser sinal e instrumento de
transformação da nossa realidade social, a partir de princípios, de
valores que se fundamentam na doutrina social cristã”. Muito
obrigado.

Palavras do Sr. Presidente
Paulo Roberto Matos, Presidente do PHS; Deputado Federal Miguel

Martini, Presidente de Honra do PHS; Vereador Fred Costa,
representante da Câmara Municipal de Belo Horizonte; João
Nascimento, Vice-Presidente Nacional do PHS; Nelita Rocha Vidal,
Presidente do Conselho de Ética do PHS; Deputado Eros Biondini,
autor do requerimento que deu origem a esta homenagem; senhoras e
senhores; a Assembléia Legislativa de Minas Gerais, abrigando os
representantes do povo deste Estado e expressando todas as
correntes democráticas que compõem o panorama político de
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interesse e livre escolha dos cidadãos, tem a enorme alegria de
promover esta reunião.

A comemoração dos 10 anos de existência oficial do Partido
Humanista da Solidariedade representa não só a nossa satisfação
pela brilhante presença na Casa do Deputado Eros Biondini, mas
também a nossa grata lembrança do hoje Deputado Federal Miguel
Martini, que se revelou, por três legislaturas, um de nossos mais
atuantes pares.

A bandeira do PHS expressa em seu próprio nome - Humanista e
Solidariedade - dois dos princípios mais necessários às relações
sociais e econômicas na vida atual do País. São valores fundamentais
do pensamento cristão, discutidos com profundidade na obra
“Solidarismo”, do Pe. Fernando Bastos de Ávila.

Dedicado ao bem maior da coletividade, o solidarismo libertador
representa a viga mestra do autêntico cristianismo. Focaliza, em
primeiro lugar, a dignidade e a liberdade da pessoa, que determinam o
propósito final de toda ação política. Entende que o destino universal
dos bens da terra leva a toda propriedade uma correspondente
hipoteca social, ao mesmo tempo que o bem comum, ao permitir
condições dignas de vida a todos, constitui o sentido essencial do
Estado.

A organização econômica, nessa visão cristã, rege-se pela primazia
do trabalho sobre o capital, enquanto o estabelecimento pleno da
solidariedade, cimento da organização social, possibilita a justiça, a
liberdade e o amor fraterno.

Tornando essas premissas as bases de sua prática política, o PHS
volta-se para aqueles que não costumam ter voz nem voto, lutando,
de acordo com a doutrina da Igreja, de maneira preferencial pelos
pobres, pela vida e pela dignidade humana. Por conseguinte, tem-se
mostrado uma agremiação comprometida, antes de tudo, com a ética
e as causas sociais, sempre convivendo harmoniosa e
democraticamente com os outros partidos.

Desejamos longa e profícua vida ao PHS, reconhecendo sua
extrema importância no cenário nacional e louvando sua justificada
preocupação com a formação política adequada de seus quadros. É
essa formação que vem orientando seu crescimento em tão poucos
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anos, um crescimento refletido e consciente, que não perde de vista
os reais interesses da população. Reforçando a livre participação
popular na formulação de suas políticas, vem trazendo,
nacionalmente, para o centro dos debates o tema essencial da
economia solidária.

Acreditando na revolução pacífica, fraterna e democrática a que se
propõe o PHS, confiamos plenamente em todas as importantes
contribuições que as suas lideranças e o esforço conjunto de seus
filiados trarão para nossos cidadãos, tão ansiosos por justiça, por
respeito e por uma ética regida por valores compromissados com a
vida. Muito obrigado.

Vida longa ao PHS! Parabéns aos militantes, aos Deputados Eros
Biondini e Miguel Martini, ao Presidente.

O Sr. Presidente (Deputado Eros Biondini) - Agradeço a presença do
ex-Deputado Laudelino, do PT, um grande amigo e cristão, e da Sra.
Ana Paula Rocha, do PPS, que nos dá alegria por estar junto conosco
em todo o nosso projeto político, coordenando nosso gabinete. Com a
palavra, o Sr. João Nascimento.

Palavras do Sr. João Nascimento
Companheiros solidaristas; Deputado Eros Biondini, Presidente da

Mesa e autor do requerimento que dá origem a esta homenagem;
Paulo Roberto Matos, Presidente do PHS, a quem devemos o
sucesso apresentado pelo TSE, em que o PHS aparece como o
quarto partido que mais cresceu em 2007; Deputado Federal Miguel
Martini, Presidente de Honra do PHS, V. Exa. é responsável pelo
aumento do número de filiados ao PHS no Brasil, pois seu exemplo
dignifica o partido, o povo mineiro e mostra que temos parlamentares
que vão do discurso à prática; Deputada Federal Jô Moraes; Vereador
Fred Costa; Nelita Vidal, querida Presidente do Conselho de Ética do
PHS, que tem feito um excelente trabalho em São Paulo, onde o
partido sairá bem fortalecido em 2008, diante de tão importantes
oradores que me precederam, o que um sergipano sertanejo poderia
dizer ao povo mineiro, aos amigos aqui presentes e àqueles que nos
assistem pela TV da Assembléia mineira em todo o Estado? O que
posso é trazer uma voz de confiança, de esperança e deixar uma
mensagem que fique registrada na comemoração dos 10 anos do
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PHS.
Philippe Guedon, Deputado Miguel Martini, Paulo Roberto Matos,

Nelita: essa é turma que veio como trator de esteira, abrindo caminho
para o PHS. Romperam seu momento mais difícil, que foi sua criação
e consolidação. É por isso que este momento se reveste de extrema
importância. Ao percebermos, pela palavra do Dr. Paulo Roberto
Matos, o grande trabalho que essa turma fez no PHS, cabe a nós aqui
presentes e aos membros do partido nos 267 Municípios mineiros e
nos demais Estados brasileiros refletir sobre a nossa responsabilidade
nos próximos 10 anos. É nesse ponto que me fixo para deixar minha
mensagem.

Dizia Luther King num grande discurso que fez nos Estados Unidos:
“Tenho um sonho, e temos de ter o nosso sonho. Temos de
permanecer sonhando, para que esse sonho deixe de ser utopia e
passe a ser realidade”. Sabemos que é obrigação do Estado garantir
sumariamente liberdade, igualdade e justiça. E isso não vem
ocorrendo, isso ainda é um sonho. Nós, do PHS, temos a
responsabilidade, fixados na doutrina social cristã, primeiramente de
estar bem conosco mesmos e levar ao Brasil a nossa mensagem,
para que um dia possamos ver um Estado que não seja leviatã, que
não seja monstro. Dizia um filósofo francês que o bom governo é
aquele que não governa, apenas realiza o sentimento da sociedade.

Proponho que, nos próximos 10 anos do PHS, ressuscitemos aquilo
que Norberto Bobbio, cientista político, filósofo e homem do direito
defendia: devemos ser e fazer uma desobediência civil. Não me refiro
ao cumprimento das leis ao falar em desobediência civil no
Parlamento. As leis têm de ser cumpridas; as leis estão aí para serem
aplicadas. Quando falo em desobediência civil, refiro-me à inoperância
e à inquietude das quais devemos sair. Devemos agir, ser resistentes,
não desistir, não deixar de acreditar que podemos chegar um dia
aonde sonhamos.

E ele definia duas grandes caraterísticas para a desobediência civil.
Primeiro, que a desobediência civil tivesse como princípio uma ação
de grupo, um coletivo, que ela partisse da soma do pensamento e do
sonho de muitos. Segundo, que fosse vetado qualquer instrumento de
violência. Vimos que esse caminho foi bem-sucedido. Ghandi
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conseguiu, na Índia, conquistar a liberdade do povo indiano por meio
da não-violência e do sonho coletivo. O mesmo fez Luther King nos
Estados Unidos. O Partido Humanista da Solidariedade conquistará
isso no Brasil, para termos um Estado que cumpra obrigatória e
sumariamente o direito da liberdade, igualdade e justiça para todos os
brasileiros.

Finalizo minha intervenção, referindo-me especificamente a dois
pontos que não podemos perder de vista. Primeiro, dirijo-me àqueles
que nos trazem o lastro moral, que nos dão condição e força da
palavra, para dizer que temos uma história e um currículo que podem
provar muito bem que nosso Partido é feito de homens de bem,
excepcionalmente representados pelo Deputado Federal Miguel
Martini. V. Exa., Deputado Miguel Martini, tem a grande missão de
mostrar a essa nova geração que podemos fazer política sem perder
de vista o comportamento ético, sem nos distanciarmos da doutrina
social cristã. V. Exa. tem a grande missão de levar ao Poder
Executivo, no momento oportuno que o povo lhe conceder, a certeza
de que podemos aplicar na prática aquilo que defendemos. V. Exa.
tem essa grande missão, porque é um exemplo do PHS no Brasil. V.
Exa. e Philippe Guedon são nossas reservas morais. Podemos rodar
o Brasil inteiro e afirmar, com tranqüilidade, que, no mar de lama, no
mar de decepção que inunda este país, temos dois bons
comandantes, certamente isentos de toda essa lama.

Outro ponto que não podemos perder de vista é o alerta aos jovens.
Sou, aliás, um deles: tenho 45 anos, mas dirijo-me aos mais jovens
ainda, dirijo-me diretamente ao Deputado Eros Biondini e ao Vereador
Fred Costa. Observem com muita segurança o que esses homens de
bem do PHS têm feito nos últimos 10 anos; observem o que Miguel
Martini fez, o que Philippe Guedon construiu, o que Paulo Roberto
Matos consolidou e o que Melita tem policiado pelo Conselho de Ética
do nosso partido. Cabe a vocês dois, como jovens, futuros líderes
deste país, ter responsabilidade de não se distanciarem da doutrina
social cristã.

O Deputado Eros Biondini percorre o Brasil levando a esperança ao
povo cristão. Ontem, à noite, participei com ele de um grupo de
oração e fiquei emocionado, porque é fácil encontrar num senhor de
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idade, já calejado pelo sofrimento, já superadas suas dificuldades, o
amor incondicional, a defesa pela vida, a briga pelas políticas públicas
e, principalmente, pela dignidade humana. Agora, encontrar num
jovem, no Eros Biondini, isso é mais do que brilhante. Isso é
extraordinário.

Isso é extraordinário. O PHS deve muito a Minas Gerais. Temos
orgulho de haver dois pólos importantes de sustentação do Partido em
Minas Gerais: os Deputados Eros Biondini e Miguel Martini. Um é o
alicerce, alicerce firme, forte, que é o Deputado Miguel Martini. O
futuro só a Deus pertence, mas, se esse jovem se fixar na doutrina
social cristã e não desviar sua visão dos olhos de Cristo, para que não
sejam contaminados pelo processo político, certamente, o PHS
chegará a governar Belo Horizonte, Minas e o Brasil. Muito obrigado.

Palavras do Vereador Fred Costa
Cumprimento o Deputado Eros Biondini, a quem gostaria de felicitar

pelo trabalho realizado na Assembléia Legislativa de Minas Gerais e
pela iniciativa desta homenagem, bem como a Deputada Federal Jô
Moraes e os senhores Miguel Martini, Deputado Federal e nosso líder
maior em Minas e no Congresso Nacional; João Nascimento, Vice-
Presidente do PHS; Melita Roger Vidal, Presidente do Conselho de
Ética do PHS; Paulo Roberto Matos, Presidente do Partido Humanista
Solidariedade; senhoras e senhores; Senhor Presidente do meu
Partido, Deputado Miguel Martini, deixei para cumprimentá-lo no final,
porque gostaria de externa minha alegria por tê-lo aqui e minha
admiração por sua pessoa. Não o conhecia pessoalmente, mas o
admirava pois V.Exa. é um visionário. Juntamente com outros
humanistas solidaristas, foi visionário ao fundar o nosso querido PHS.
Além disso, minha admiração pela sua coragem, sobretudo, no
momento de tomar importantes decisões. Todos sabem que o nosso
Partido é democrático e seu regime é presidencialista. Para tanto,
precisamos de um presidente que tenha coragem e capacidade. V.
Exa. desempenha essa função com muita competência; nesta
semana, tivemos a grata surpresa de ver a expectativa de vida dos
brasileiros aumentada. Nosso partido, analogamente, seria uma
criança de apenas 10 anos. Para um ser humano, seria pouco. Os
nossos militantes, os nossos detentores de mandatos, na prática, na
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representação, nas casas parlamentares ou junto ao Executivo vêm
demonstrando a importância do PHS não só em Belo Horizonte, em
nosso Estado, mas também no nosso país.

Lembro-me de uma frase de Frei Beto: “É impossível acreditar numa
instituição religiosa ou num partido político sem que as pessoas que
compõem essa instituição religiosa ou esse partido político
demonstrem, em sua coerência de vida, a prática daquilo que
defendem”.

O nosso Presidente abordou alguns princípios basilares. Quando se
trata de políticos, infelizmente, o que deveria ser inerente ao ser
humano torna-se qualidade. Na própria nomenclatura do nosso
Partido, levamos dois princípios fundamentais: o humanismo e a
solidariedade. Aliás, alguém que não pertença ao nosso Partido
poderá imaginar o seguinte: por que colocaram em sua nomenclatura
algo que devemos praticar diariamente, em todos os momentos?
Todos nós, principalmente os detentores de mandatos, devemos
praticar a solidariedade.

O nosso Partido, que é jovem, mostra-se moderno na sua prática.
No direito, costumamos dizer que as leis têm de acompanhar os usos
e costumes. Daí a própria dinâmica das Casas Legislativas. O nosso
Partido é um jovem moderno, que segue a tendência mundial
adaptando seus ideais ao mundo capitalista.

A origem do nosso Partido foi baseada em preceitos cristãos e
sociais. Os que me antecederam citaram, com muita propriedade, a
cidade de Petrópolis, mas Belo Horizonte e Minas Gerais têm sua
importância nesse contexto.

Tomarei a liberdade de, publicamente, fazer um prenúncio, mas não
de forma tão visionária como fez o nosso Presidente. Tive a felicidade
de ser eleito Vereador pelo PHS, nesta importante Capital que é Belo
Horizonte. Naquela época, o PHS elegeu Vereadores em quatro
Capitais. Assim como ocorreu em Manhuaçu, onde o PHS elegeu o
Prefeito, agora temos a oportunidade de eleger para Prefeito da nossa
querida Capital o Deputado Federal Miguel Martini.

Tenho feito, de forma recorrente, pronunciamentos na Câmara
Municipal de Belo Horizonte, nos quais afirmo que, na próxima
legislatura, se Deus quiser, se o povo de Belo Horizonte julgar que
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sou merecedor de retornar àquela Casa, serei membro de uma
bancada. Hoje sou o único Vereador do PHS. Vejo aqui vários
companheiros que disputarão a eleição para Vereador em Belo
Horizonte. Tenho a certeza de que estaremos, em janeiro de 2009,
com uma bancada do PHS de pelo menos três Vereadores, tendo
como Prefeito o nosso querido Deputado Federal Miguel Martini.

Costumo, quando perguntado - é natural para nós, que somos
detentores de mandato - a qual partido pertenço, dizer com o maior
orgulho que sou do PHS. Muitas pessoas afirmam que o nosso partido
é pequeno. A minha resposta é sempre a mesma: o nosso partido
preza pela qualidade, e não pela quantidade. Em Minas Gerais,
conseguimos aliar até a quantidade, porque temos representação na
Câmara dos Deputados, na Assembléia Legislativa e na Câmara
Municipal de Belo Horizonte.

Cito o Deputado Federal Miguel Martini e o Deputado Estadual Eros
Biondini com a consciência tranqüila, porque sei que falo de dois
parlamentares sérios, comprometidos com o que deve ser o
sentimento de todos nós detentores de mandato: proporcionar o bem-
estar social. Portanto, para mim, é motivo de alegria fazer parte do
PHS. Tenho a certeza de que, em breve, estaremos aqui
comemorando outros aniversários do PHS, tendo outros tantos
detentores de mandato eletivo.

Parabéns, Deputado Eros Biondini, pela iniciativa, e a todos vocês
que se esforçam, assim como nós, para transformar o PHS num dos
grandes partidos deste país, não só em quantidade, mas sobretudo
em qualidade. Boa-tarde.

Apresentação Musical
O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Coral da Assembléia

Legislativa do Estado de Minas Gerais, que cantará as músicas “Ponta
de Areia”, de Milton Nascimento, e “Jardim da Fantasia”, de Paulinho
Pedra Azul, hoje, excepcionalmente e por motivo de força maior, sem
a presença e a competência do maestro Guilherme Francisco Furtado
Bragança.

- Procede-se à apresentação musical.
O Sr. Presidente - Agradecemos ao Coral da Assembléia. Em nossa

relação não consta o nome de todas as cidades, mas as que nela
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constam e que se fizeram presentes têm pré-candidatos, militantes e
filiados ao PHS. Agradecemos a presença dos de Belo Horizonte,
Contagem, Betim, Santa Luzia, Lagoa Santa, Juiz de Fora, Itinga,
Ibirité, Curvelo, Congonhas e Paracatu. Agradecemos, também, ao
escritório do PHS em Minas Gerais, que funciona aqui, em Belo
Horizonte, e a todos aqueles que ajudaram a organizá-lo, bem como
aos funcionários do nosso gabinete, que não mediram esforços para
nos proporcionar esta brilhante homenagem.

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 as extraordinárias de terça-feira, dia 11, às 9 e 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 foi publicada na edição do dia 11/12/2007.).
Levanta-se a reunião.

ATA DA 80ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 5/12/2007

Presidência dos Deputados Doutor Viana e José Henrique
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata; discurso do

Deputado Rêmolo Aloise; aprovação - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª
Fase: Discussão e Votação de Pareceres: Pareceres de Redação
Final dos Projetos de Lei nºs 64, 457, 772, 788, 1.082, 1.154, 1.236,
1.237, 1.446, 1.522 e 1.571/2007; aprovação - Votação de
Requerimentos: Requerimento do Deputado José Henrique;
aprovação - 2ª Fase: Palavras do Sr. Presidente - Discussão e
Votação de Proposições: Requerimento do Deputado João Leite;
questão de ordem; discurso do Deputado Getúlio Neiva; aprovação -
Requerimento do Deputado Hely Tarqüínio; aprovação -
Prosseguimento da discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº
524/2007; discursos dos Deputados João Leite e Getúlio Neiva;
encerramento da discussão; votação do Substitutivo nº 1; aprovação -
Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 612/2007; encerramento
da discussão; votação do Substitutivo nº 1, salvo emenda; aprovação;
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votação da Emenda nº 1; rejeição - Discussão, em 1º turno, do Projeto
de Lei nº 973/2007; aprovação na forma do Substitutivo nº 1, com a
Emenda nº 1 - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº
1.099/2007; apresentação da Emenda nº 1; encerramento da
discussão; encaminhamento da emenda com o projeto à Comissão de
Defesa do Consumidor - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº
1.227/2007; aprovação na forma do Substitutivo nº 1 - Discussão, em
1º turno, do Projeto de Lei nº 1.233/2007; aprovação na forma do
Substitutivo nº 1, com a Emenda nº 1 - Discussão, em 1º turno, do
Projeto de Lei nº 1.404/2007; aprovação com a Emenda nº 1 -
Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.599/2007; aprovação -
Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.600/2007; aprovação
na forma do Substitutivo nº 1 - Discussão, em 1º turno, do Projeto de
Lei nº 1.601/2007; aprovação - Discussão, em 1º turno, do Projeto de
Lei nº 1.602/2007; aprovação - Discussão, em 1º turno, do Projeto de
Lei nº 1.603/2007; aprovação - Suspensão e reabertura da reunião -
Encerramento.

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

Carvalho - Dinis Pinheiro - Tiago Ulisses - Adalclever Lopes - Ademir
Lucas - Agostinho Patrús Filho - Almir Paraca - Ana Maria Resende -
André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antônio
Júlio - 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 - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gláucia
Brandão - Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Irani
Barbosa - Jayro Lessa - João Leite - Leonardo Moreira - Luiz
Humberto Carneiro - Luiz Tadeu Leite - Maria Lúcia Mendonça - Mauri
Torres - Neider Moreira - Padre João - Paulo Cesar - Pinduca Ferreira
- Rêmolo Aloise - Rômulo Veneroso - Rosângela Reis - Ruy Muniz -
Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião
Helvécio - Vanderlei Jangrossi - Vanderlei Miranda - Walter Tosta -
Wander Borges - Weliton Prado - Zé Maia - Zezé Perrella.
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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 Hely Tarqüínio, 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 Rêmolo Aloise.

O Deputado Rêmolo Aloise - Sr. Presidente, gostaria de dizer a V.
Exa. que, na reunião desta tarde, solicitei o seu encerramento de
plano, uma vez que a matéria constante em pauta exigia quórum para
votação. O nobre Deputado Durval Ângelo pediu recomposição de
quórum. V. Exa. acatou o seu pedido e verificou que sequer havia
quórum para discussão das matérias. Uma vez concretizado o pedido
do Deputado Durval Ângelo, solicitei novamente a V. Exa. a palavra
para levantar uma questão de ordem. Entendeu V. Exa. que, naquele
momento, este Deputado não deveria ser atendido.

Em vista disso, gostaria de um esclarecimento. V. Exa. continuou os
trabalhos e deu por encerrada a discussão do Projeto de Lei nº
1.416/2007. Em que artigo do Regimento V. Exa. se baseou para dar
por encerrada a discussão desse projeto, que, segundo entendo,
estava na pauta há seis reuniões? Mas gostaria de saber sobre a não-
existência de quórum V. Exa. concluiu que não havia quórum, a partir
de solicitação do Deputado Durval Ângelo.

Em qual artigo - 204, 318 - V. Exa. se baseou para não conceder a
palavra a este Deputado nem para questão de ordem?

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Deputado Rêmolo
Aloise que, após a confirmação de que não havia número regimental
para a continuação da reunião, a Presidência, antes de encerrá-la,
encerrou a discussão do Projeto de Lei nº 1.416/2007, uma vez que
tinha permanecido em ordem do dia por seis reuniões, nos termos do
art. 244 do Regimento Interno, que diz: “Excetuados os projetos de lei
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orgânica estatutária ou equivalente a código, nenhuma proposição
permanecerá na ordem do dia para discussão em cada turno por mais
de seis reuniões” Nesse momento, V. Exa. solicitou a palavra para
suscitar questão de ordem, a qual não pôde ser concedida, por não
haver quórum sequer para a continuação dos trabalhos.

O Deputado Rêmolo Aloise - Sr. Presidente, pelo que V. Exa. disse,
uma vez pedido o encerramento da reunião por falta de quórum, V.
Exa. ainda tinha a prerrogativa de usar o mecanismo que usou?

O Sr. Presidente - A última coisa que se faz, antes de encerrar a
reunião, é encerrar a discussão dos projetos que estiveram na ordem
do dia por seis reuniões, nos termos do art. 244 do Regimento Interno.
E é apenas neste momento que se pode encerrar a discussão desses
projetos, pois já se sabe que a reunião não terá prosseguimento.

O Deputado Rêmolo Aloise - Só queria deixar registrado que há algo
de errado no reino da Dinamarca. Obrigado.

O Sr. Presidente - Não havendo retificação a ser feita, dou a ata por
aprovada.

2ª Parte (Ordem do Dia)
1ª Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a
Presidência vai passar à 2ª Parte da reunião, em sua 1ª Fase, com a
apreciação de pareceres e requerimentos.

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 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; 457/2007, da Deputada Ana
Maria Resende, que cria a notificação compulsória da violência contra
o idoso e a comissão de monitoramento da violência contra o idoso;
772/2007, do Deputado Irani Barbosa, que autoriza o Poder Executivo
a doar ao Município de Dom Silvério o imóvel que especifica;
788/2007, do Deputado Luiz Humberto Carneiro, que autoriza o Poder
Executivo a doar ao Município de Tupaciguara o imóvel que
especifica; 1.802/2007, do Deputado Gustavo Corrêa, que autoriza o
Poder Executivo a permutar com o Município de Heliodora o imóvel
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que especifica; 1.154/2007, do Deputado Paulo Cesar, que autoriza o
Poder Executivo a doar ao Município de Bambuí os imóveis que
especifica; 1.236/2007, do Deputado Gil Pereira, que autoriza o Poder
Executivo a doar ao Município de Pirapora o imóvel que especifica;
1.237/2007, do Deputado Gil Pereira, que autoriza o Poder Executivo
a doar ao Município de Pirapora o imóvel que especifica; 1.446/2007,
do Governador do Estado, que revoga o art. 22 da Lei nº 14.699, de
6/8/2003; 1.522/2007, da Deputada Gláucia Brandão, que autoriza o
Poder Executivo a doar ao Município de Ribeirão das Neves o imóvel
que especifica; e 1.571/2007, do Governador do Estado, que autoriza
o DER-MG a doar ao Município de Cataguases o imóvel que
especifica (À sanção.).

Votação de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado José Henrique,

solicitando tramitação em regime de urgência para o Projeto de
Resolução nº 1.887/2007. Em votação, o requerimento. As Deputadas
e os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

2ª Fase
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada à 1ª Fase, a

Presidência passa à 2ª Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a
votação da matéria constante na pauta.

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

reunião o Projeto de Lei nº 1.522/2007, apreciado na extraordinária
realizada ontem, à noite, e o Projeto de Lei nº 1.583/2007, que
recebeu emenda na referida reunião e foi encaminhado à Comissão
de Fiscalização Financeira, para parecer. Fez retirar, também, os
Projetos de Lei nºs 27, 458, 1.480, 1.481, 1.645 e 1.807/2007,
apreciados na reunião extraordinária realizada hoje, pela manhã, e o
Projeto de Lei nº 1.416/2007, que recebeu substitutivos na ordinária
realizada hoje, à tarde, e foi encaminhado à Comissão de Saúde, para
parecer.

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

Leite, solicitando a inversão da pauta desta reunião de modo que o
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Projeto de Lei nº 1.093/2007 seja apreciado em último lugar.
Questão de Ordem

O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, o início da Ordem do
Dia foi proclamado e anunciado. Então, V. Exa. não pode inverter a
ordem no meio da Ordem, já que, se assim o fizer, teremos uma
desordem.

O Sr. Presidente - Esse é o primeiro requerimento que temos, antes
de entrarmos na Ordem do Dia.

O Deputado Durval Ângelo - V. Exa., há pouco, votou alguns
projetos. Em se tratando do Deputado João Leite, serei sempre a
favor.

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Deputado Durval Ângelo
que o que votamos, na 1ª Fase, foram pareceres de redação final.
Agora, estamos iniciando a 2ª Fase. Com a palavra, para encaminhar
a votação do requerimento, o Deputado Getúlio Neiva.

O Deputado Getúlio Neiva - Sr. Presidente, o PMDB já tinha a
intenção de, se necessário, obstruir o processo e, portanto, requerer a
inversão da pauta.

Agradeço ao Deputado João Leite a posição em relação a esse
projeto, atitude que facilita o entendimento entre os Deputados. Eu
estava pedindo questão de ordem exatamente para fazer um
questionamento no tocante ao requerimento do Deputado Adalclever
Lopes, em primeiro lugar. O Deputado João Leite vem aqui facilitar o
processo, ajudando-nos a dar prosseguimento aos trabalhos.
Obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Em votação, o requerimento. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Vem à Mesa requerimento do Deputado Hely
Tarqüínio, solicitando a inversão da pauta desta reunião de modo que
o Projeto de Lei nº 1.584/2007 seja apreciado em penúltimo lugar e o
Projeto de Resolução nº 1.887/2007, em antepenúltimo lugar. Em
votação, o requerimento. Os Deputados e as Deputadas que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Prosseguimento da discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº
524/2007, do Deputado Dinis Pinheiro, que autoriza o Poder Executivo
a doar o imóvel que menciona ao Município de Jequeri. A Comissão
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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. Continua em discussão o projeto. Com
a palavra, para discutir, o Deputado João Leite, que ainda dispõe de
49 minutos para seu pronunciamento.

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.
Deputados, sobrou-me esse pequeno tempo para discutir o projeto tão
importante do Deputado Dinis Pinheiro. Deputado Rêmolo Aloise,
esse projeto é de grande alcance social, já que separa uma área do
Estado, que é destinada à Prefeitura Municipal de Jequeri para que ali
seja construído um centro de referência de assistência social.

Esse importante projeto encontra apoio em todos os documentos
relacionados à assistência social, quer seja a Constituição Federal,
quer seja a Lei Orgânica da Assistência Social, quer seja a orientação
última, a NOB 205, que trata do Sistema Único da Assistência Social e
prevê a construção, nos Municípios, de centros de referência de
assistência social.

Elogiamos o Deputado Dinis Pinheiro por essa iniciativa de
proporcionar àquele Município a possibilidade de dar atenção à
assistência social, que é tão importante para as famílias dos
Municípios de Minas Gerais que estão vulnerabilizadas por sua
situação social, por algum evento próprio da luta da sociedade, por
dificuldades, pelo desemprego, por uma eventual situação em suas
vidas. Portanto, essa é uma iniciativa que merece nossa atenção e
nosso aplauso.

A assistência social, Sr. Presidente, tem merecido do governo Aécio
Neves atenção especial. Tenho tranqüilidade para dizer isso, porque
tive a honra, a oportunidade de ser o gestor, no Estado de Minas
Gerais, por um tempo, dessa política pública tão importante que é a
de assistência social. E, justamente naquele momento e com a grande
participação desta Assembléia Legislativa na revisão do Plano
Plurianual de Ação Governamental de 2003, foi consagrado pelo
governo do Estado e pela Assembléia Legislativa um projeto
estruturador para abrigar a assistência social. Tal projeto estruturador
tratava justamente das famílias vulnerabilizadas e abrigava no seu
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bojo a assistência social, com seus diversos projetos, especialmente
aqueles já consagrados desde o governo do PSDB, como o Programa
de Erradicação do Trabalho Infantil, programa esse que, agora, está
merecendo muita atenção.

Hoje mesmo acompanhei pela TV Assembléia a discussão de um
levantamento, de uma pesquisa recente que mostrou que,
infelizmente, metade das crianças que permanecem trabalhando no
Estado de Minas Gerais e em Belo Horizonte pertencem a famílias
que recebem recursos e transferência de renda do Bolsa Família. E
essa pesquisa é importante na medida em que aponta para a
Assembléia Legislativa, para o governo do Estado e para o governo
federal que a transferência de renda, por si só, apesar de importante,
não determina que as crianças das famílias beneficiárias da
transferência de renda estejam fora do trabalho.

Há aí um fenômeno, há aí uma discussão que merece
aprofundamento, e para ela os gestores e a própria Assembléia
Legislativa detêm agora uma informação importante. Então, quais são
as outras ações, complementares à transferência de renda, que
devem ser executadas pelos gestores, que devem ser discutidas pelo
Conselho Estadual de Assistência Social, pelos Conselhos Municipais
de Assistência Social e pela conferência? Agora estamos às portas da
Conferência Nacional de Assistência Social. Assim, repito, que outras
ações devem merecer atenção dos gestores e dos conselhos
deliberativos de assistência social, para se dar efetivamente às
nossas crianças a possibilidade deste salto, de sair do trabalho infantil
e ingressar efetivamente, em todo o tempo, na escola?

Talvez, aí, tenhamos uma informação importante: a da escola de
tempo integral, uma escola que dê a essas crianças a possibilidade de
nela permanecer todo o dia e de aprenderem algum esporte.

Agora mesmo mostrei para a nossa professora e doutora, Deputada
Gláucia Brandão, o que vimos na China e que nos impressiona. A
China vem-se tornando uma potência esportiva. Em Shichahai existe
uma escola esportiva para 550 jovens. Este artigo mostra a foto de
uma criança nas argolas da ginástica olímpica. E a informação é que,
nas Olimpíadas de Atenas, a delegação chinesa conseguiu
espantosos resultados ao ficar em 2º lugar no “ranking” de medalhas.
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Então, estão sendo criadas, como lembrou a professora e Deputada
Gláucia Brandão, 400 escolas de esportes na China, para 550
crianças e adolescentes. É disso que o Brasil precisa.

Estamos ficando longe disso. O Estado de Minas Gerais precisa
reconhecer que estamos longe disso.

Quanto à discussão do PPAG, estamos debatendo com muita força
a questão do centro olímpico do Bairro Horto. Trata-se de uma escola
esportiva no Bairro Horto, em Belo Horizonte. É isso o que queremos.

O Sr. Presidente - Deputado João Leite, a Presidência é obrigada a
dizer que V. Exa. está saindo do tema em discussão.

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, quero ponderar com V.
Exa., porque eu tratava justamente da pretensão do Deputado Dinis
Pinheiro, que é dotar o Município de Jequeri de um centro de
referência de assistência social. Durante a minha discussão, Sr.
Presidente, ressaltei a importância de termos o esporte como aliado, a
fim de que as nossas crianças não necessitem trabalhar. Daí, a
importância desse centro de referência de assistência social.

Após o apelo de V. Exa., entendo que esgotei a discussão da
matéria e abro mão do meu tempo restante, a fim de que possamos
realizar a votação neste Plenário, cumprindo este grande acordo que
foi feito entre as Lideranças. Somos favoráveis à votação desses
projetos. Posteriormente, abordaremos a questão das escolas de
esportes. Estamos sonhando com a nossa primeira escola de
esportes em Minas Gerais, no Bairro Horto, em Belo Horizonte.
Obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir, o Deputado Getúlio
Neiva.

O Deputado Getúlio Neiva - Sr. Presidente, em primeiro lugar,
conforme sugestão dos meus colegas, vou descobrir onde fica
Jequeri. Sou do Vale do Jequitinhonha. Sr. Presidente, eu havia
suscitado uma questão de ordem, mas não pude discuti-la.

Quero lamentar, de público, que esse projeto do Deputado Dinis
Pinheiro tenha chegado tão rapidamente a este Plenário. Chegou
muito depressa a este Plenário, mas o projeto do ICMS Solidário não
chega aqui de jeito nenhum. Estava perdido até instantes atrás,
quando conseguimos localizá-lo. Foi encontrado. O projeto havia
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tomado Doril e sumido. Agora sabemos onde está.
Não posso aceitar, Sr. Presidente, ser chamado por meus

conterrâneos dos Vales do Mucuri e do Jequitinhonha de vaca de
presépio. Não sou e não serei vaca de presépio. Não sou
homologatório. Quero ter o direito de discutir os assuntos e vê-los
colocados em pauta. Esta Assembléia fez uma grande mobilização
por todo o Estado de Minas Gerais, ouvindo não apenas os 762
Municípios que poderiam ser beneficiados, mas também os outros.

O Projeto de Lei nº 524/2007 chegou aqui depressinha. Queria que
esta Casa me explicasse por que o projeto do ICMS Solidário não
entra em pauta e por que falta designar relator para que o parecer
seja concluído. Não ficarei eternamente neste Plenário sem saber o
que acontece. Quero saber o que acontece. Sou afável, tranqüilo, sei
o caminho que devo seguir. Mas uma coisa não podem e não farão
comigo: não sou um homem genuflexo, não me ajoelho, não me
curvo. Sei o que quero e vou trabalhar com denodo e dedicação para
que esta Casa aprecie o projeto do ICMS Solidário, que é justo, faz
justiça a 762 Municípios de Minas Gerais.

Já conversei com o Líder e com o Presidente desta Casa. É uma
questão de honra, Sr. Presidente. Não vou atrapalhar o andamento
desta reunião. Não vou ocupar todo o tempo com a discussão nem
vou simular a discussão do Projeto de Lei nº 524/2007. Estou apenas
manifestando a V. Exa. que faço política com paixão, com amor e
defendo, com unhas e dentes, o direito de fazê-lo. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Em votação, o Substitutivo nº 1. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de
Lei nº 524/2007 na forma do Substitutivo nº 1. À Comissão de
Fiscalização Financeira.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 612/2007, do Deputado
Weliton Prado, que dispõe sobre o financiamento para a formação de
cooperativas com a finalidade de coletar materiais inorgânicos
passíveis de reciclagem. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo nº 1, que
apresenta. A Comissão de Turismo opina pela aprovação do projeto
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na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Justiça, com a Emenda
nº 1, que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina
pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão
de Justiça, com a Emenda nº 1, da Comissão de Turismo. Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Em votação, o Substitutivo nº 1, 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.) Rejeitada. Está, portanto, aprovado, em 1º
turno, o Projeto de Lei nº 612/2007 na forma do Substitutivo nº 1. À
Comissão de Turismo.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 973/2007, dos
Deputados Fábio Avelar e Adalclever Lopes, que institui diretrizes
para a medição individualizada do consumo de água nas edificações
prediais verticais ou condominiais, residenciais, comerciais e de uso
misto. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do
projeto na forma do Substitutivo nº 1, que apresenta. A Comissão de
Defesa do Consumidor opina pela aprovação do projeto na forma do
Substitutivo nº 1, da Comissão de Justiça, com a Emenda nº 1, que
apresenta. A Comissão de Administração Pública opina pela
aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela
Comissão de Justiça, com a Emenda nº 1, apresentada pela
Comissão de Defesa do Consumidor. Em discussão, o projeto. Não há
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o Substitutivo
nº 1, 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 973/2007 na
forma do Substitutivo nº 1, com a Emenda nº 1. À Comissão de
Defesa do Consumidor.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.099/2007, do
Deputado Délio Malheiros, que obriga os estabelecimentos a
disponibilizarem contrato de adesão ao consumidor com antecedência
mínima de 24 horas contadas da previsão de sua assinatura e dá
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outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo nº 1, que
apresenta. A Comissão de Defesa do Consumidor opina pela
aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de
Justiça. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.

- Vem à Mesa:
EMENDA Nº 1 AO PROJETO DE LEI Nº 1.099/2007

Acrescente-se ao art. 2º o seguinte parágrafo único:
“Art. 2º - (...)
Parágrafo único - Quando o consumidor tiver acesso ao contrato, no

tempo mínimo conforme disposto no artigo anterior e tiver suas
dúvidas sanadas, o contrato deixará de ser considerado como
contrato de adesão.

Sala das Reuniões, 5 de dezembro de 2007.
Rêmolo Aloise
O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência informa ao

Plenário que, no decorrer da discussão, foi apresentado ao projeto
uma emenda, do Deputado Rêmolo Aloise, que recebeu o nº 1, e que,
nos termos do § 2º do art. 188 do Regimento Interno, encaminha a
emenda com o projeto à Comissão de Defesa do Consumidor, para
parecer.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.227/2007, do
Deputado Tiago Ulisses, que dispõe sobre a obrigatoriedade de hotéis
e similares afixarem placas de advertência sobre a exploração sexual
de crianças e adolescentes no Estado de Minas Gerais. A Comissão
de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do
Substitutivo nº 1, que apresenta. As Comissões do Trabalho e de
Fiscalização Financeira opinam pela aprovação do projeto na forma
do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Justiça. Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Em votação, o Substitutivo nº 1. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de
Lei nº 1.227/2007 na forma do Substitutivo nº 1. À Comissão do
Trabalho.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.233/2007, do
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Deputado Jayro Lessa, que disciplina a inclusão dos dados
referenciais e cadastrais das operadoras de cartões de crédito nos
meios que menciona e dá outras providências. A Comissão de Justiça
conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo nº
1, que apresenta. A Comissão de Defesa do Consumidor opina pela
aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de
Justiça, com a Emenda nº 1, que apresenta. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do
Substitutivo nº 1, da Comissão de Justiça, com a Emenda nº 1, da
Comissão de Defesa do Consumidor. Em discussão, o projeto. Não há
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o Substitutivo
nº 1, 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 1.233/2007 na
forma do Substitutivo nº 1, com a Emenda nº 1. À Comissão de
Defesa do Consumidor.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.404/2007, do
Deputado Mauri Torres, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Nova Era o imóvel que especifica. A Comissão de
Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com a Emenda nº
1, que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela
aprovação do projeto com a Emenda nº 1, da Comissão de Justiça.
Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Em votação, o projeto, salvo emenda. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda nº 1. As Deputadas e os
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovada. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de
Lei nº 1.404/2007 com a Emenda nº 1. À Comissão de Fiscalização
Financeira.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.599/2007, do
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Brasília de Minas o imóvel que especifica. A Comissão
de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de
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Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que
o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À
Comissão de Fiscalização Financeira.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.600/2007, do
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Campo Belo o imóvel que especifica. A Comissão de
Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do
Substitutivo nº 1, que apresenta. A Comissão de Fiscalização
Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo
nº 1, da Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto. Não há
oradores inscritos. Encera-se a discussão. Em votação, o Substitutivo
nº 1. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado,
em 1º turno, o Projeto de Lei nº 1.600/2007 na forma do Substitutivo
nº 1. À Comissão de Fiscalização Financeira.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.601/2007, do
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Juiz de Fora o imóvel que especifica. A Comissão de
Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que
o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À
Comissão de Fiscalização Financeira.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.602/2007, do
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Juiz de Fora o imóvel que especifica. A Comissão de
Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que
o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À
Comissão de Fiscalização Financeira.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.603/2007, do
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Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Pitangui os imóveis que especifica. A Comissão de
Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que
o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À
Comissão de Fiscalização Financeira.

Suspensão da Reunião
O Sr. Presidente - A Presidência, nos termos do § 4º do art. 249 do

Regimento Interno, vai suspender a reunião por 30 minutos para que
se configure o quórum para a continuação dos trabalhos. Estão
suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião
O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - 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 extraordinária de
amanhã, dia 6, às 9 horas, e 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.

ATA DA 81ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 6/12/2007

Presidência do Deputado Alberto Pinto Coelho
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata - 2ª Parte

(Ordem do Dia): 2ª Fase: Palavras do Sr. Presidente - Discussão e
Votação de Proposições: Requerimentos dos Deputados João Leite,
Rêmolo Aloise e José Henrique; aprovação - Discussão, em 2º turno,
do Projeto de Lei nº 1.807/2007; discurso do Deputado Durval Ângelo;
questões de ordem; discurso da Deputada Elisa Costa; encerramento
da discussão; votação do projeto, salvo emenda; aprovação na forma
do vencido em 1º turno; verificação de votação; inexistência de
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quórum para votação; anulação da votação; chamada para a
recomposição do número regimental; existência de quórum para
votação; suspensão e reabertura da reunião; renovação da votação do
projeto, salvo emenda; aprovação na forma do vencido em 1º turno;
votação da Emenda nº 1; aprovação - Inexistência de quórum para a
continuação dos trabalhos - Palavras do Sr. Presidente -
Encerramento.

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

Carvalho - Dinis Pinheiro - Tiago Ulisses - Adalclever Lopes - Ademir
Lucas - Agostinho Patrús Filho - Almir Paraca - André Quintão -
Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Bráulio Braz
- Carlin Moura - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Célio Moreira -
Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros - Delvito Alves - Dimas Fabiano
- Djalma Diniz - 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 -
Juninho Araújo - Leonardo Moreira - Luiz Tadeu Leite - Maria Lúcia
Mendonça - Mauri Torres - Neider Moreira - Padre João - Paulo Cesar
- Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Rômulo Veneroso - Ronaldo
Magalhães - Rosângela Reis - Ruy Muniz - Sargento Rodrigues -
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 9h15min, a

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

1ª Parte
Ata

- O Deputado Durval Ângelo, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à
leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
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2ª Parte (Ordem do Dia)
2ª Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a
Presidência vai passar à 2ª Parte da reunião, em sua 2ª Fase, com a
discussão e votação da matéria constante na pauta, uma vez que não
há matéria a ser apreciada na 1ª Fase.

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

reunião os Projetos de Lei nºs 524, 612, 973, 1.099, 1.227, 1.233,
1.404, 1.599, 1.600, 1.601, 1.602 e 1.603/2007, apreciados na
extraordinária realizada ontem, à noite.

Discussão e Votação de Proposições
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 nº 1.093/2007 seja apreciado em último lugar. Em
votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Vem
à Mesa requerimento do Deputado Rêmolo Aloise, solicitando a
inversão da pauta desta reunião, de modo que o Projeto de Lei nº
1.807/2007 seja apreciado em 1º lugar e que o Projeto de Lei nº
1.738/2007 seja apreciado em penúltimo lugar. Em votação, o
requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Vem à Mesa
requerimento do Deputado José Henrique, solicitando a inversão da
pauta desta reunião, de modo que o Projeto de Resolução nº
1.887/2007 seja apreciado em antepenúltimo lugar. Em votação, o
requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 1.807/2007, do
Governador do Estado, que antecipa o prazo de duração do Fundo de
Máquinas para o Desenvolvimento - Fundomaq - e dá outras
providências. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela
aprovação do projeto na forma do vencido em 1º turno, com a Emenda
nº 1, que apresenta. Com a palavra, para discutir, o Deputado Durval
Ângelo.

O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
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gostaria de tornar público o acordo com a liderança do governo, que
contou com a participação da Presidência desta Casa. As matérias
referentes a créditos tributários serão votadas na próxima terça-feira à
tarde, não hoje nem na ordinária da tarde. Explico por quê: se esse
projeto de crédito do Tribunal de Justiça Militar fosse colocado em
votação, iríamos obstruir o processo. Não temos nada contra o
Fundomaq. O governo está reconhecendo aquilo que o PT, que a
Deputada Elisa Costa e o Deputado André Quintão, na época,
levantaram. É um equívoco apresentar o Fundomaq da forma como
está, pois o governo não pode ser agente para produzir créditos para
os Municípios, pois isso é competência da União. Portanto, não há
problema algum quanto a esse projeto. Várias de nossas emendas
foram aceitas. Aliás, o projeto do governo é muito ruim. O governo
está péssimo em técnicos legislativos. Seria bom, Sr. Presidente
Alberto Pinto Coelho, enviar alguns técnicos desta Assembléia para lá,
porque os projetos estão chegando sofríveis, do ponto de vista de
redação legislativa. Quem sabe o Eduardo Moreira pudesse ser
Secretário Especial para Assunto Legislativo do Estado, porque a
qualidade dos projetos que nos estão chegando é sofrível. As
emendas da nossa bancada foram aceitas e se referem até mesmo à
melhora da redação, que realmente não está boa. Mas não posso
deixar de aproveitar a oportunidade, já que houve inversão da pauta,
para discutir algumas questões. Por que estamos obstruindo o crédito
suplementar do Tribunal de Justiça, apesar de entendermos que é
necessário? Há alguma contradição? No dia 23 de novembro, sexta-
feira, o Tribunal de Justiça reativou 451 vagas de Oficial de Apoio
Judicial, o que atendeu a muitas comarcas: a Belo Horizonte, que
recebeu 100 desses cargos; a Contagem, 39 cargos; a Igarapé, para a
qual a Comissão de Direitos Humanos já vinha fazendo
reivindicações, com 10 Oficiais - lá o contingente carcerário é muito
grande. Mas pasmem os senhores: para a Comarca de Ribeirão das
Neves, que apresenta uma carência enorme de servidores, Deputada
Gláucia Brandão, que só tem cinco servidores na Vara de Execuções
Criminais para uma população carcerária superior a 4 mil presos - e,
no ano que vem, terá 8 mil presos -, o Tribunal fez a previsão de zero
cargo, zero funcionário novo. Nós, da Comissão de Direitos Humanos
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da Assembléia, eu e o Deputado João Leite, estivemos por duas
vezes naquela comarca e ouvimos advogados, servidores,
Promotores e Juízes, que nos apresentaram as dificuldades que lá
enfrentam. Encaminhamos esses relatórios ao Corregedor do Tribunal
de Justiça, ao Presidente do Tribunal de Justiça. O mínimo que
podemos fazer aqui é obstruir o crédito suplementar. O Tribunal está
insensível aos problemas de Ribeirão das Neves. Primeiro, porque
temos uma Lei de Organização Judiciária que consagra Ribeirão das
Neves como entrância especial. O Tribunal não a cumpre. Isso já
implicaria aumento de Juízes e infra-estrutura no Município. O
Tribunal não cumpre isso. Agora, publicar uma portaria dessas, com
zero servidor para Ribeirão das Neves, é inadmissível. O assunto
voltará na pauta de terça-feira à tarde, mas, se não for resolvida a
questão de Ribeirão das Neves, este pode ser um grito isolado da
Comissão de Direitos Humanos da Assembléia. Vamos obstruir. É
inconcebível que a maior população carcerária do Estado, situada em
Ribeirão das Neves, tenha apenas cinco servidores, mas, segundo
informações, dois estariam em licença médica. São, portanto, três
servidores para cuidar de processos de mais de 4 mil presos, para
fazer precatórias, que vêm de todo o interior para aquela cidade.
Imaginem o caos. Presenciamos filas quilométricas na Vara de
Execuções Criminais de Ribeirão das Neves, havendo processo de
benefícios que se acumulam. Por exemplo, há preso que já tem carta
para trabalho externo e está no regime semi-aberto; a carta demora
tanto que a pessoa acaba entrando no benefício seguinte, do regime
aberto, antes de gozar o anterior. Isso é um caso? São dois? São
três? Não, Srs. Deputados, são centenas e centenas de casos. E as
outras varas de Ribeirão das Neves estão da mesma forma. Você
chega a qualquer vara na cidade e vê que funciona em situação
precária, pois processos se acumulam para todos os lados, porque
nela há dois ou três funcionários apenas. E, com um número muito
menor de processos, há uma vara de execução criminal em Belo
Horizonte que, além do Juiz Titular, o Dr. Herbert, que faz um bom
trabalho, tem três auxiliares. Lá, a Juíza titular está de licença médica
devido a doença contraída no trabalho. E o Juiz Substituto é o Diretor
do Fórum e não tem nenhum auxiliar. Lá, de cinco funcionários, três
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estão trabalhando, enquanto há 100 em Belo Horizonte. Como pode
isso? A população carcerária de Belo Horizonte, hoje, é inferior a 500
presos, e não há mais de 2 mil processos. Muitas vezes, acha-se
expediente de preso que é da vara de execução criminal de Belo
Horizonte, preso em Contagem, em Betim, ou algum preso que tem
mais de um expediente. Em Ribeirão das Neves, há uma média 7 mil
processos para mais de 4 mil presos. E agora o governo do Estado
inaugura, em março, um presídio para mais 500 presos, e, até o final
do ano serão mais 3.500 vagas. Ribeirão das Neves deve ter 20 mil
processos para 8 mil presos. Vai continuar com essa estrutura?

Sr. Presidente, obstruiremos o crédito suplementar do Tribunal de
Justiça Militar, enquanto esse Tribunal não tiver maior sensibilidade
em relação a Ribeirão das Neves. É bom que todo o Estado, que nos
acompanha agora, saiba que é função dos Deputados, desta
Assembléia, estarem atentos a esses problemas, a essas dificuldades.
Por isso, estamos aqui. Em relação ao crédito suplementar do
Tribunal, o seu Presidente pediu direito de resposta na Rádio Itatiaia e
disse que eu menti desta tribuna. Mas o argumento dele é muito frágil.
O meu discurso foi publicado no “Diário do Judiciário”, em 6/11/2007,
e as expressões que usei foram divulgadas “ipsis litteris”. Afirmei que
havia um Juiz Coronel, pois continua sendo Coronel da ativa, mais
Coronel que Juiz. Eles não conhecem a legislação, são analfabetos
jurídicos, corporativos. Está registrado no “Diário Oficial” o que disse o
Juiz, um Coronel: “Ora, o Morro das Pedras é sabidamente o local
mais perigoso de Belo Horizonte, onde reina o tráfico de drogas, com
constantes brigas de quadrilheiros. Ali não existe Estado de Direito; ali
existe um Estado paralelo ao Estado de Direito. É claro que quem
freqüenta o Morro das Pedras, principalmente à noite, ou tem ligações
com bandido ou é comprador de droga ou é manda-chuva na
localidade. Quem ali está de madrugada contribui muito para ser
assaltado ou morto pela própria polícia ou por quem quer que seja”.
São palavras do Coronel.

Sr. Presidente do Tribunal de Justiça Militar, isso não é mentira, mas
verdade. Mentira foi o que o senhor disse na Rádio Itatiaia. O juiz
afirmou que lá pode matar, porque não é Estado Democrático de
Direito, mas de exceção. Temos de anunciar a todo o País que Minas
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Gerais possui um cantão da exceção, da miséria, da pobreza, onde
matar é válido. É como se ele dissesse ao Ten. Moisés Tavares: “O
que você fez, no dia 18/3/2001, na esquina das Ruas Pedreira e
Estrada Nova, quando estava na viatura da Polícia Militar de placa
GTM 7485 e matou o Marcelo de Araújo Braga, está correto, porque lá
não é Estado Democrático de Direito. É interessante o que ele
afirmou: que lá é local de traficante e quadrilheiro, mostrando
indignação com o tráfico de drogas. Mas vejam a contradição. O
Capitão Marcelo Antônio Pio, do 5º Batalhão da Polícia Militar, no dia
29/3/2000, por volta de 16h30min, no hipermercado Carrefour, do
Município de Contagem, conforme apurado em portaria, bem como
nos autos do Inquérito Policial nº 02/2000, Departamento da Polícia
Federal de Minas Gerais, deixou de adotar comportamento esperado
de um militar e oficial. Vejam bem, ele foi pego em seu carro, por volta
de 16h30min, com 1,5kg de cocaína. Ora, mas aqui ele mostra
indignação, conforme relato do Coronel. O Capitão foi pego com 1,5kg
de cocaína. Sargento Rodrigues, ele está na CPI do narcotráfico. O
que o Tribunal fez? O que acontece com o cidadão que é pego com
1,5kg de cocaína? É preso, é condenado. Se for Deputado, perde o
cargo. Se for servidor efetivo da Assembléia e for condenado? Perde
o cargo e durante cinco anos não pode fazer concurso público. Se for
Vereador? Perde o cargo. Se for trabalhador do Carrefour? É demitido
por justa causa. O que aconteceu com o Capitão Pio aconteceu com o
Ten. Tavares: ambos foram readmitidos na Polícia Militar. Deputado e
amigo Rêmolo Aloise, isso é Tribunal? Isso é Tribunal faz-de-conta. É
uma vergonha para Minas Gerais esse Tribunal de Justiça Militar.
Uma vergonha.

O Deputado Sargento Rodrigues (em aparte) - Cumprimento V. Exa.
que traz importante matéria a esta Casa pela manhã e para a qual
solicitamos atenção do Deputado Alberto Pinto Coelho, nosso
Presidente. No ano de 2000, quando o então Deputado Marcelo
Gonçalves, hoje Prefeito, presidia aquela CPI, e o ex-Deputado
Rogério Correia era relator, tivemos oportunidade de sabatinar o Cap.
Marcelo Antônio Pio. Numa manobra realizada por ele, o traficante
passou num Fiat Uno, na porta do 5º Batalhão, e o Capitão, fardado,
entrou no veículo. Os dois foram juntos para o pátio do Carrefour. Lá,
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a Polícia Federal realizou o flagrante e o prendeu. Para nossa
surpresa, Deputado Durval Ângelo, ele foi trazido - tentaram impedir
que a CPI o ouvisse. Nós ouvimos a ele e o traficante. O art. 12 da
antiga Lei de Tóxicos, que permanece na Lei nº 11.343/2006, diz, em
seu § 3º, que contribuir de qualquer forma para o tráfico de drogas é
também fazer tráfico de drogas. Esse Capitão estava fardado na porta
do 5º Batalhão. Já havia sido transferido por envolvimento em
desmanche de veículos, com essa mesma pessoa protegendo o
mesmo traficante. O Capitão foi preso pela Polícia Federal, ao lado do
traficante, com 1,5kg de cocaína. A Assembléia tomou as providências
e encaminhou seu relatório final à Procuradoria-Geral da República e
demais autoridades. Isso ocorreu em 2000. Para nossa surpresa, em
2003, foi promovido ao posto de Major. O mais repugnante nessa
história é que o próprio Cel. Álvaro, Comandante-Geral da Polícia
Militar na época, discordando do chamado Conselho de Justificação,
encaminhou os autos ao Tribunal de Justiça Militar. Pasmem: esse
cidadão teve seus autos arquivados pelo Tribunal de Justiça Militar,
conforme consta na documentação que o Deputado Durval Ângelo
teve a oportunidade de me mostrar antes de ocupar a tribuna.
Particularmente eu fiquei extremamente preocupado, porque tenho a
certeza de que, se fosse um soldado, Deputado Durval Ângelo, estaria
na penitenciária, há muito tempo, e excluído do quadro da corporação.
Mas esse aí não era solado, mas Major e teve as benesses que lhe
foram concedidas, as quais V. Exa. conhece perfeitamente.

O Deputado Durval Ângelo - Existem dois Tribunais de Justiça
Militar: um para praças e outro para oficiais. Agora votaremos o
Fundomaq. Concordei com a inversão da pauta e quero dar a
justificativa. Quanto a esse cidadão, Deputado Carlos Pimenta, que foi
promovido a Major, Marcelo Antônio Pio, houve uma luta de um
membro do seu Partido, o Deputado Marcelo Gonçalves, para que ele
fosse punido. Ele não ficou aí. Em março de 2003, ele estava
envolvido com garimpo de ouro em Nova Era. Ele foi a João
Monlevade, na Polícia Ambiental, para liberar máquinas que seriam
dele, de um tio e de um amigo que foi preso. Agora, para quem não
sabe, no garimpo de Nova Era, há denúncias de oficiais que o
exploram. Recentemente, até um Coronel foi assassinado lá, e há até
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Delegado envolvido no garimpo. Vejam o Major Pio aqui: garimpo de
ouro em Nova Era, ele está envolvido. Mas esperem, há mais coisas:
foi preso dirigindo bêbado na estrada. Vejam que coisa importante.
Em 18/4/1996, sintomas evidentes de ter ingerido bebida alcoólica, e o
pobrezinho do Sarg. Vinícius, que fez a apreensão, foi punido. É esse.
Em 2000, um quilo e meio de cocaína, o Tribunal arquiva e admite que
ele fique na polícia. Em 2003, envolvido com garimpo de ouro em
Nova Era. Em 2006, dirigindo bêbado, sinais de embriaguez. Esse é o
Tribunal de Justiça Militar. Merece, Deputado Getúlio Neiva, crédito
suplementar? Não. Não merece. Na terça-feira, trarei dados mais
evidentes ainda que demonstram por que não merece. Vou estarrecer
este Plenário com os dados que tenho do Tribunal de Justiça Militar.
Isto é só uma pontinha do “iceberg”, é só para mostrar. Direi como o
Coronel do Tribunal de Justiça Militar interfere em crime cometido por
seu filho, trarei nomes de parentes que trabalham no Tribunal de
Justiça Militar, quando os Tribunais Superiores, no Brasil, acabaram
com o nepotismo. Então, para quê passar dinheiro para lá? Concordo
com a inversão da pauta, o governo está correto ao enviar o projeto
do Fundomaq, mas quero dizer para vocês: esse é o Tribunal de
Justiça Militar, é assim que ele tem agido. Quero deixar bem claro:
não temo nenhum tipo de ameaça. Ligações estão acontecendo no
meu telefone, e não me preocupo com isso. Quanto mais fizerem
ligações anônimas tentando ameaçar-me, mais levanto e me agiganto
aqui dentro. No dia em que qualquer um de nós, agente público, ficar
intimidado diante disso, é o fim do Estado, com toda a certeza. Não
nos intimidaremos diante disso. Então, a minha questão com o
Tribunal de Justiça é a de Ribeirão das Neves, e que temos de
resolver, pois deve haver maior sensibilidade. Em relação ao Tribunal
de Justiça Militar, penso que ele não precisa desse crédito
suplementar. Também trarei uma estatística sobre as reformas das
sede do Tribunal de Justiça Militar. Se alguém tiver algum conhecido
que presta reforma lá, algum empreiteiro, tomará conhecimento dos
fatos, pois, na semana que vem, trarei todos os dados para mostrar
por que eles precisam do dinheiro. Falarei sobre a reforma que eles
estão fazendo no prédio, que, aliás, está condenado pela engenharia,
porque vaza água por todos os lados. Trarei os dados na terça-feira
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da próxima semana. Estou dizendo isso apenas para dar um
pouquinho mais de emoção e para que os Deputados se liguem nos
próximos capítulos da novela. Serão anunciados hoje, à tarde, os
nomes dos assinantes da proposta de emenda à Constituição que
propõe a extinção do Tribunal de Polícia Militar. Esperamos que o
grupo se reúna na próxima semana e possamos tomar uma atitude.
Recebi alguns telefonemas, não de ameaça, dizendo que há gente
boa no Tribunal de Polícia Militar; que as pessoas estão constrangidas
pelo que ando dizendo nesta Casa, que estou generalizando, e tudo o
mais.

Jesus, no Evangelho, diz que pelos frutos se conhece a árvore, e
vejam que alguns se acham bons conhecedores do Evangelho. Árvore
boa produz bons frutos; árvore má produz maus frutos.

O resultado de todas as votações tem sido 6 a 1. Apenas o Juiz
Fernando Galvão, oriundo do Ministério Público, tem votado contra as
arbitrariedades. O Sr. Epaminondas Fulgêncio, do Ministério Público,
tem apresentado recurso e denunciado a questão. Se os outros
também pensam diferente, que votem diferente lá, e, assim, também
nós diremos diferente aqui. E, se eles não sabem o que estão
fazendo, que melhorem sua assessoria. Como todos sabem, votamos,
nesta Casa, a concessão de três assessores para cada Juiz do
Tribunal de Justiça Militar. E os salários são bons. Tem assessor
ganhando até R$6.000,00. Deputados há que não têm assessor de
R$6.000,00 em seus gabinetes. Aos Juízes, concedemos isso. Esta
Casa votou a lei. Todos os senhores votaram. O terceiro cargo foi
votado.

Então, que os Juízes também votem direito, e eu registrarei isso da
Tribuna. Direi quem votou contra a inclusão na Polícia de um
assassino, de um traficante de droga, de um garimpeiro de Nova Era,
de um oficial que dirigiu bêbado. Direi tudo isso.

Sabemos que os praças absolvidos pelo Tribunal de Justiça Militar
têm oficiais envolvidos com eles. Os praças ameaçam denunciar os
oficiais.

Estamos numa situação difícil, que precisa ser resolvida.
O Comandante da Polícia Militar é uma pessoa de bem, que, em

contato com esta Casa, tem demonstrado sua seriedade. Acredito que
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o Cel. Júnior não fica feliz de ter reintegrado na Polícia Militar um
oficial condenado por peculato na justiça comum. O Cel. Júnior não
deve ficar satisfeito de ter, na Polícia Militar, um assassino perigoso,
que mata pelas costas, com um tiro na nuca. Tenho certeza de que o
Cel. Júnior não quer um traficante de cocaína na Polícia Militar. Tenho
certeza de que o Cel. Júnior não quer, na Polícia Militar, um oficial
condenado por tortura. Tenho certeza de que o Cel. Júnior não vai
querer na Polícia Militar a quadrilha de policiais do hipercentro, a
associação para o tráfico. Tenho certeza de que o Cel. Júnior não vai
querer, na Polícia Militar, um oficial que seqüestrava pessoas no
porta-malas de seu carro. E eles estão todos na Polícia Militar. São
todos fatos recentíssimos.

Se fosse um policial civil, ele estaria “no sal”. Condenação superior a
dois anos para policial civil implica demissão imediata. Se fosse um
Deputado, a situação não seria diferente. Por qualquer condenação
criminal superior a dois anos, com trânsito em julgado, o Deputado
perde o mandato sumariamente. O Presidente da Assembléia
Legislativa não consegue fazer nada por ele, por mais amigos que
sejam.

Há muitos anos, Deputado Gilberto Abramo, um Vereador do PMDB
comprou uma carteira de habilitação. Foi condenado a dois anos e um
mês. Isso foi agora, no atual mandato. Era colega do Deputado Carlin
Moura, quando Vereador. Era um rapaz de Nova Contagem com
mandato bem popular.

Disseram que ele comprou. Por um mês, ele perdeu o mandato, foi
excluído da Câmara. Não acompanhou o processo e poderia ter, no
mínimo, protelado o assunto. O Vereador de Nova Contagem,
Rodinei, perdeu o mandato. Era a primeira vez que Nova Contagem
havia eleito um representante. E este perdeu o mandato. O oficial não
perdeu seu cargo. Receberam sentenças de 9 anos e 2 meses, 13
anos e de 6 anos. E ainda havia tráfico de drogas. E o oficial foi
readmitido. O Vereador perdeu o mandato. A lei que vale para o
servidor público vale também para o parlamentar, mas não vale para
os Oficiais da Polícia Militar. Até brinquei e disse ao Gilberto que, a
cada 25 anos, Roma realiza o Ano Santo, com indulgência plenária.
No Tribunal de Justiça Militar, a indulgência plenária acontece todos
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os dias. No Tribunal, todos os dias, todas as horas acontece o Ano
Santo. Perdoam tudo dos Oficiais. É o “tribunal de injustiça militar”.

Questões de Ordem
O Deputado Dinis Pinheiro - Sr. Presidente, somos conhecedores do

espírito democrático de V. Exa. A Assembléia Legislativa tem feito um
trabalho admirável. Hoje, é um exemplo para o Parlamento brasileiro.
Tivemos oportunidade de promover neste ano um debate memorável,
que foi aplaudido pelos mineiros devido ao seu perfil democrático.
Discutimos um tema de suma importância, que contagiou a maior
parte dos Deputados desta Casa e, ao mesmo tempo, teve a
felicidade de despertar nos mineiros a grande e imperiosa
necessidade de se promover uma distribuição mais justa dos
recursos, mais humana e mais cristã, no Estado de Minas Gerais. O
Governador Aécio Neves desponta nesse cenário como o grande
administrador do Brasil, enfrentando a desigualdade social e a
concentração de rendas com muito afinco, determinação e rigor. A
Assembléia Legislativa, a Casa dos mineiros, não pode se furtar a
esse compromisso de compartilhar, ao lado do Governador Aécio
Neves, dessa histórica transformação do nosso Estado. Há pouco
tempo, a bancada do Norte teve oportunidade de vivenciar bem de
perto uma situação delicada e grave. A lavoura praticamente foi
eliminada, o gado estava morrendo por falta de água. Os
administradores daquelas cidades pobres, grandes heróis, ficaram em
situação de penúria para atender às necessidades das populações do
Norte, do Jequitinhonha e do Mucuri. Nesta Casa, encontra-se um
projeto que poderia socorrer essas cidades e beneficiar outros 800
Municípios mineiros. A democracia é o confronto de idéias. No
momento, as manifestações são mais intensas por parte dos Prefeitos
e dos Deputados. Encontro-me mais consciente e mais revigorado
para a luta por entender que a Assembléia Legislativa tem uma
obrigação humana, legal e moral com os mineiros. Quero, mais uma
vez, apelar a V.Exa., para que esse projeto denominado ICMS
Solidário possa, finalmente, encontrar um leito, um caminho, a fim de
participarmos dessa transformação de Minas Gerais. Assim,
cumpriremos a nossa missão. O ICMS Solidário tem esse perfil, é
justo, é realmente solidário, porque tem o objetivo de combater a
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concentração de renda. Tenho observado que grandes guerreiros,
grandes missionários têm defendido essa proposta. Solicito mais uma
vez, Sr. Presidente, que os Deputados representantes dos Municípios
ricos compreendam esse momento de aflição, angústia, tristeza e
penúria por que passam as cidades mais pobres. Não podemos correr
o risco de cair no descrédito da população mineira. Os encontros
foram maravilhosos. Criamos a Frente Parlamentar do ICMS Solidário,
que é muito bem presidida pela Deputada Ana Maria Resende. Houve
participação maciça de Prefeitos, Vereadores e lideranças. É chegado
o momento e a hora de esta Assembléia Legislativa, depois de anos e
anos, aprovar e implementar o ICMS Solidário. Ressalto, mais uma
vez, esse nosso desejo e esse nosso sentimento. Como cristão, acho
que a Assembléia Legislativa deve cumprir sua missão.

O Sr. Presidente - A Presidência referenda as palavras do Deputado
Dinis Pinheiro, entende a importância da iniciativa do projeto
denominado ICMS Solidário e propugna por um esforço coletivo desta
Casa não só por meio de todos os parlamentares, mas também das
comissões permanentes que, por força regimental, têm o condão de
examinar a matéria, para que possa, chegando a bom termo, ser
apreciada de maneira soberana por este Plenário.

Para isso, esta Presidência conclama os parlamentares, a partir do
Deputado Dinis Pinheiro, que teve a iniciativa da proposição, da
Deputada Ana Maria Resende, que liderou a Frente Parlamentar, do
Deputado Getúlio Neiva, que, de longa data, é um ardoroso defensor
dessa proposta, e dos parlamentares que representam de maneira
nobre o Triângulo Mineiro nesta Casa, a fim de que, num esforço
coletivo, conjunto, possamos conseguir avanços. Não há nada que
esta Casa não possa superar, de maneira inteligente e convergente,
para que todo o Estado de Minas Gerais entenda esse quadro. Por
meio da conjugação de esforços, encontraremos uma solução que
venha ao encontro do desejo de toda a sociedade mineira.

Esta Presidência solicita aos Deputados Dinis Pinheiro e Getúlio
Neiva que capitaneiem esse esforço adicional, para que possamos,
por meio dessa convergência, fazer com que essa matéria seja
apreciada por este Plenário.

O Deputado Getúlio Neiva - Obrigado, Sr. Presidente. Como é
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questão de pauta, realmente falarei pela ordem. Hipoteco
solidariedade ao Deputado Dinis Pinheiro, pela iniciativa desse projeto
que a maioria dos Deputados deseja votar. Até o momento, Sr.
Presidente, ficamos nos pronunciamentos, intenções e demonstrações
de nosso desejo, mas ainda não fizemos nenhum movimento prático,
secretarial ou administrativo; não requeremos nada, exatamente na
tentativa de chegarmos a esse consenso que V. Exa. propõe.
Estamos abertos ao consenso. Sabemos que a maioria esmagadora
desta Casa é a favor do projeto que está estancado em uma
determinada Comissão. Queremos saber se o Presidente da
Comissão resolverá o problema ou se teremos de tirá-lo e encaminhá-
lo a outra Comissão, para que o assunto venha à pauta. Contudo, não
podemos aceitar que esta Assembléia, que é soberana, que toma
atitudes corajosas ao longo do ano, que é respeitada em Minas e no
País, fazendo com que V. Exa. seja o Presidente de todas as
Assembléias Legislativas do Brasil, o que proporcionou a esta Casa
respeitabilidade no cenário nacional, dilua-se no final do ano por conta
de cinco ou seis parlamentares que não desejam que o projeto seja
votado. São apenas meia dúzia os Deputados que não desejam votar
o projeto. Sr. Presidente, insistimos que temos de trabalhar para que
esse projeto seja inserido na pauta. Caso contrário, isoladamente,
teremos de solicitar aos Deputados, em um movimento, que retirem o
projeto da Comissão em que se encontra paralisado para transferi-lo a
outra, caso seja necessário, ou teremos de trazer a discussão ao
Plenário, para a redação final, com a designação, por V. Exa., de uma
relatoria especial. Se a Comissão não deseja nomear um relator, ele
terá de ser designado por V. Exa., diretamente, pois, no Regimento
Interno, há instrumentos para a superação dessa dificuldade. Sei que
V. Exa. tem agido democraticamente, buscando sempre o consenso,
harmonizando os Deputados, despendendo enorme esforço. Conheço
as dificuldades pessoais que enfrenta em relação a esse assunto, em
virtude da insatisfação de poucos Deputados, pois, ao longo desse
período, V. Exa. tem conseguido satisfazer a todos, tem realizado uma
excelente administração, mas não podemos abrir mão de esse
assunto constar na pauta. Fazemos questão de dizer aos
companheiros do Triângulo que, caso machuquemos alguém, será por
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amor a Minas Gerais, sobretudo aos 762 Municípios do Estado, que
sofrem por receber apenas R$2.000,00 e R$3.000,00 do ICMS por
mês. Isso é um absurdo. E o projeto tramita nesta Casa há cinco
anos. Trata-se do Projeto de Lei nº 23/2003. E não levei em
consideração os outros cinco anos, em que emendas foram
apresentadas pelos Deputados, mas não vingaram. Sr. Presidente,
não podemos perder o clima, pois a maioria dos Deputados deseja
votar o projeto. Uma Comissão não pode estancar a sua tramitação.
Faço veementemente esse apelo a V. Exa. Se nós, eu, o Deputado
Dinis Pinheiro e a Deputada Ana Maria Resende, não conseguirmos
nos entender com os Deputados do Triângulo, queremos que o projeto
seja inserido na pauta. Iremos à disputa em Plenário. Muito obrigado,
Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - A Presidência, entendendo a posição e a
veemência da manifestação do Deputado Getúlio Neiva, pelas suas
convicções, gostaria de apresentar algumas considerações, para que
a ação democrática desta Casa e da Presidência prevaleça, pois se
assenta no Regimento Interno. Portanto, a tramitação do projeto nas
Comissões, como condição “sine qua non” para que chegue ao
Plenário, é indispensável. Os parlamentares do Triângulo
naturalmente têm a sua posição também assentada em preocupações
próprias dos seus Municípios, mas nada disso é fator impeditivo para
que busquemos caminhos e soluções convergentes. Esta Presidência
faz um apelo para que a grande maioria desta Casa considere a
posição dos companheiros do Triângulo e para que, de mãos dadas,
busquemos uma solução que seja boa para o Estado e também para
o Triângulo Mineiro. Com a palavra, para discutir o Projeto de Lei nº
1.807/2007, a Deputada Elisa Costa.

A Deputada Elisa Costa - Sr. Presidente, Deputados e Deputadas,
serei breve, pois apenas desejo registrar a posição da Bancada do PT
e do Bloco PT-PCdoB.

Estamos falando do Projeto de Lei nº 1.807/2007, que trata dos
Municípios. Solidarizo-me com os Deputados Dinis Pinheiro e Getúlio
Neiva quanto ao debate travado anteriormente. Realmente, a maioria
dos Municípios de Minas Gerais está aguardando a decisão desta
Casa Legislativa de aprovar o ICMS solidário, que, efetivamente,



1617

contribuirá com o aumento das receitas da maioria dos Municípios de
Minas Gerais. É importante dizer que, ao longo das mobilizações
feitas nas audiências públicas, já falávamos que este ano havia um
movimento mais forte. Nos últimos cinco anos, já tínhamos
acompanhado outros encontros e outras ações do ICMS solidário - eu,
acompanhei três. Mas todos os anos, quando chegava aqui, na
Assembléia, o projeto era arquivado. Não havia andamento nas
Comissões. Em alguns momentos, o projeto estava pronto para vir a
Plenário, mas não foi colocado em votação. Algumas vezes, até
chegou a ser votado em 1º turno, mas não em 2º turno. Neste ano,
houve os encontros e os seminários regionais com grande
participação dos Municípios. Novamente, estamos finalizando o ano
sem a tramitação nas Comissões, sem chegar ao Plenário e sem o
aval do Governador de Minas para que o projeto seja efetivamente
aprovado e para que a redistribuição do ICMS possa acontecer em
Minas Gerais. Em nome da nossa Bancada - de grande parte, não de
todos os Deputados - apresentamos essa solicitação para que o
projeto tramite e, assim, tenhamos em Minas Gerais a distribuição dos
tributos com mais igualdade, reduzindo-se principalmente as
desigualdades regionais. As regiões mais ricas do Estado não podem
impedir que as mais pobres tenham acesso a mais recursos.

Quero registrar também a importância do Fundomaq. Desde o início,
quando o projeto veio a esta Casa, nossa Bancada defendeu a
proposta no seu mérito, no seu conteúdo, entendendo que se trata de
importante contribuição aos Municípios que necessitam de mais
recursos para a aquisição de equipamentos e maquinários,
especialmente para atendimento das comunidades rurais, escoamento
do produto da agricultura familiar, melhoria das estradas, enfim,
melhoria da qualidade de vida principalmente dos pequenos
Municípios. No mérito, o projeto sempre teve um valor muito grande
para favorecer as necessidades das nossas Prefeituras e dos
Municípios de Minas Gerais. Naquela época, também discutimos a
legalidade da proposta, porque achávamos que ela apresentava
problemas para os Municípios, pois seria uma operação em forma de
“leasing”, uma operação comercial. Posteriormente, essa questão
surgiu com a inviabilização da assinatura de novos convênios das
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Prefeituras de Minas com o governo federal por meio da Secretaria do
Tesouro Nacional. Verificou-se que realmente a proposta era ilegal,
pois feria o art. 34 da Lei de Responsabilidade Fiscal, gerando um
problema para os Municípios.

A proposta de doação foi apresentada pela nossa Bancada nesta
Casa como uma das alternativas a ser estudada pelo governo de
Minas para que os Municípios pudessem ser beneficiados. Agora, o
Fundomaq chega com essa proposta de doação. Em nosso
entendimento, a doação deveria ter sido de R$212.000.000,00, que é
o valor total do projeto e o que beneficia mais de 700 Prefeituras.

Os Municípios deverão ainda pagar a última prestação, e, a partir de
janeiro, as máquinas serão doadas definitivamente às Prefeituras de
Minas Gerais.

Quero registrar a importância do projeto, o seu mérito em relação ao
benefício que traz para os Municípios mineiros, que, continuadamente,
precisam de mais recursos para atender suas demandas,
principalmente das comunidades rurais, que são as mais
prejudicadas. Agora, com esses equipamentos e maquinários, essa
população será beneficiada. A importância do projeto é essa. Que
novos projetos venham beneficiar os Municípios de Minas Gerais.
Com o desenvolvimento do País e os recursos do Governo Lula, hoje
os Municípios têm mais recursos. Depois da aprovação de 1% a mais
no FPM, dos recursos dos programas sociais, como o Bolsa-Família,
do Pronaf, os Municípios têm mais renda, têm mais condição de
atender as demandas. Por fim, somariam com 1% de aumento do
FPM, que foi aprovado, e os Municípios receberão em dezembro essa
parcela. Poderia somar em Minas Gerais e faria muito bem se o ICMS
solidário pudesse ser aprovado. Aí sim, mais Municípios seriam
beneficiados com maiores repasses para atender as suas
necessidades.

Declaramos o nosso apoio ao Fundomaq, a todos os projetos e leis
que venham, efetivamente, contribuir com os Municípios de Minas
Gerais.

O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Em votação, o projeto, salvo emenda. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
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Pausa.) Aprovado.
O Deputado Gilberto Abramo - Sr. Presidente, solicito 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 não registraram sua presença no
painel que o façam neste momento.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram apenas 25 Deputados. Portanto, não há

quórum para votação. A Presidência a torna sem efeito. Tendo em
vista a importância das matérias constantes na pauta, solicito ao Sr.
Secretário que proceda à chamada dos Deputados para a
recomposição de quórum.

O Sr. Secretário (Deputado Dinis Pinheiro) - (- Faz a chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 32 Deputados, que,

somados aos 7 em comissões, perfazem o total de 39 parlamentares,
número suficiente para votação.

Suspensão da Reunião
O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião por 15

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. A

Presidência vai renovar a votação. Em votação, o projeto, salvo
emenda. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda nº
1. As Deputadas e os Deputados que a aprovam permaneçam como
se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Está, portanto, aprovado, em 2º
turno, o Projeto de Lei nº 1.807/2007 na forma do vencido em 1º turno,
com a Emenda nº 1. À Comissão de Redação.

A Presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a
continuação dos trabalhos.

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

a discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.584/2007, uma vez
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que permaneceu em ordem do dia por 6 reuniões, e informa ao
Plenário que no decorrer da discussão foram apresentadas ao projeto
duas emendas da Deputada Elisa Costa, que receberam os nºs 1 e 2,
uma do Deputado Célio Moreira, que recebeu o nº 3, e uma do
Deputado Carlin Moura, que recebeu o nº 4, e que, nos termos do § 2º
do art. 188 do Regimento Interno, encaminha as emendas com o
projeto à Comissão de Fiscalização Financeira, para parecer.

- O teor das emendas apresentadas é o seguinte:
EMENDAS AO PROJETO DE LEI Nº 1.584/2007

EMENDA Nº 1
Dê-se a seguinte redação a alínea “a”, do inciso I, do art. 3º, a que

se refere o art. 1º:
“Art. 3º - (...)
I - a transmissão “causa mortis”:
a) cujo monte partilhável seja composto de um único imóvel, com

valor total de até 45.000 Ufemgs (quarenta e cinco mil Unidades
Fiscais do Estado de Minas Gerais), ou de fração ideal de imóvel cujo
valor total seja de até 45.000 Ufemgs (quarenta e cinco mil unidades
fiscais do Estado de Minas Gerais), desde que não tenham sido
transmitidos outros bens ou direitos além dos previstos na alínea “c”
deste inciso;”.

Sala das Reuniões, 6 de dezembro 2007.
Elisa Costa
Justificação: A redução do valor total do imóvel de 45.000 Ufemgs

para 30.000 Ufemgs é uma elevação significativa na carga tributária
que recairá exatamente sobre os setores de renda mais baixa da
população, principalmente se considerarmos que se trata de um único
imóvel, em geral residencial, portanto essencial para a sobrevivência
do grupo familiar de baixa renda.

EMENDA Nº 2
Dê-se a seguinte redação ao § 2º, do art. 10, a que se refere o art.

1º:
“Art. 10 - (...)
§ 2º - Para efeito de determinação das alíquotas, considera-se o

valor total do quinhão recebido pelo herdeiro, legatário ou donatário,
em relação aos bens imóveis situados no Estado.”.



1621

Sala das Reuniões, 6 de dezembro de 2007.
Elisa Costa
Justificação: A Constituição Federal é explícita, em seu art. 155, em

determinar que compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir
imposto sobre transmissão “causa mortis” e doação, de quaisquer
bens ou direitos, relativamente a bens imóveis e respectivos direitos
situados no Estado.

A proposta contida neste projeto de lei de considerar o valor total do
quinhão, independentemente de onde estejam situados os bens
imóveis fere frontalmente essa determinação da Constituição Federal.

Caso a matéria seja aprovada com essa flagrante
inconstitucionalidade, insejará inúmeras ações judiciais com graves
prejuízos ao Estado, as quais deverão ser assumidas pelas futuras
administrações.

EMENDA Nº 3
Dê-se ao art. 3º, inciso I, alínea “a”, a seguinte redação:
“Art. 3º - (...)
I - (...)
a) cujo monte partilhável seja composto de um único imóvel ou de

fração ideal, cujo valor total do imóvel somado a outros bens móveis
partilháveis, com exceção daqueles descritos na alínea “b”, seja de
até 48.000 (quarenta e oito mil) Ufemgs.”.

Sala das Reuniões, 6 de dezembro de 2007.
Célio Moreira
Justificação: Esta emenda tem como objetivo corrigir o absurdo

instituído pelo art. 3º, I, “a”, do Projeto de Lei nº 1.584/2007.
A Lei nº 14.941/2003, que dispõe sobre o ITCD, atualmente

determina que está isento do imposto de transmissão “causa mortis” o
imóvel residencial, urbano ou rural, cujo valor não ultrapasse 45.000
Ufemgs, desde que os familiares beneficiados não possuam outro
imóvel.

Hoje, 1 Ufemg equivale a R$ 1,6528. Logo, um imóvel com valor de
45.000 Ufemgs corresponde à R$74.376,00; porém, poucos são os
imóveis que alcançam a isenção atualmente prevista, pois o mercado
imobiliário tem se valorizado cada vez mais e os imóveis são
avaliados, na maioria das vezes, muito acima desse valor.
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Portanto, em vez de diminuir o valor-base para isenção do ITCD,
acredito que o correto é atualizá-lo de acordo com a inflação e o
mercado imobiliário. O projeto pretende diminuir o valor de 45.000
Ufemgs para 30.000 Ufemgs, ou seja, para até R$ 49.584,00. Ora, se
atualmente poucas são as pessoas que conseguem isenção do
imposto, ao se diminuir o parâmetro base, a isenção praticamente
deixará de existir.

Sabe-se que muitas vezes a população de baixa renda deixa de
proceder ao inventário, porque não tem condições financeiras para
pagar o ITCD. Embora tenham o imóvel, ainda que simples e em
condições precárias, ele é avaliado ao preço de mercado, que só
tende a crescer. Assim sendo, os herdeiros, ainda que não possuam
outro imóvel, acabam vendendo-o ou deixando de fazer o inventário.

O objetivo da concessão da isenção é justamente beneficiar as
pessoas mais carentes, e isto deve ser levado em consideração. A
necessidade de ajustar as contas do Governo não deve ser usada em
prejuízo das pessoas mais carentes. Além disso, o projeto de lei
determina que somente será concedida a isenção, se não houver
outro bem a ser transmitido, com exceção de roupas e utensílios
agrícolas de uso manual, móveis e aparelhos de uso doméstico que
guarneçam a casa. Assim, se houve um bem imóvel de R$ 35.000,00
e um carro velho de R$ 5.000,00, não haverá que se falar em isenção.
A soma do monte partilhável nem sequer chegará a 30.000 Ufemgs,
mas não poderá fazer jus à isenção, porque existirá um outro bem a
ser transmitido.

Essa anomalia legislativa é, no mínimo, incoerente com o instituto da
isenção.

O ideal é que seja isento de imposto o monte que possuir um único
imóvel a ser partilhado, desde que o valor desse imóvel somado aos
bens móveis partilhados (a exceção dos bens móveis descritos na
alínea “b”) não ultrapassem 48.000 Ufemgs, ou seja, R$ 79.334,40. O
valor de 48.000 Ufemgs foi tomado como uma média de correção ao
valor atualmente vigente, que é de 45.000 Ufemgs.

Assim, na intenção de contribuir para a população mineira, peço
licença ao autor do projeto para acrescentar esta emenda e conto com
o apoio dos ilustres pares à sua aprovação.
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EMENDA Nº 4
Suprima-se do art. 1º o seguinte:
“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.

(...) ”;
e do art. 3º suprima-se o seguinte:
“Fica revogada a alínea “b” do inciso I do art. 3º” da Lei nº 14.941, de

29 de dezembro de 2003.
Sala das Reuniões, 6 de dezembro de 2007.
Carlin Moura

Encerramento
O Sr. Presidente - A Presidência 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 especial também de hoje,
às 20 horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a
reunião.

* - Sem revisão do orador.

ATA DA 14ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
PARTICIPAÇÃO POPULAR NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 27/11/2007
Às 14h40min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

André Quintão, Carlin Moura e João Leite, membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
André Quintaõ, 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
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membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a discutir e votar as propostas de ação legislativa
originárias das audiências públicas do PPAG. Passa-se à 2ª Fase da
2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão
e votação, são aprovadas, em turno único, cada uma por sua vez, as
Propostas de Ação Legislativas nºs 68, 69 , 71, 72, 75, 76, 78, 79, 80,
134, 254 e 485/2007 (relator: Deputado André Quintão); 113, 114,
116, 119 e 124/2007 (relator: Deputado Carlin Moura ); 285, 287, 288
e 289/2007 (relator: Deputado João Leite), que receberam parecer por
sua aprovação, por meio da apresentação de emenda aos Projetos de
Lei nº 1.615 e 1.616. A Proposta de Ação Legislativa nº 161/2007
(relator: Deputado André Quintão), recebeu parecer pela aprovação,
por meio da apresentação de emenda ao Projeto de Lei nº 1.615 e de
requerimento. As Propostas de Ação Legislativa nºs 169, 183, 220,
226 e 244/2007 (relator: Deputado Carlin Moura ), 246, 252, 260, 283
e 284/2007 (relator: Deputado João Leite), que receberam parecer
pela aprovação por meio da apresentação de emendas ao Projeto de
Lei nº 1.615/2007. As Proposta de Ação Legislativa nº 163, 167 e
172/2007, (relator: Deputado Carlin Moura), que receberam parecer
pela aprovação, por meio da apresentação de requerimentos. Foi
rejeitada a Proposta de Ação Legislativa nº 305/2007(relator:
Deputado Carlin Moura). Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião extraordinária, amanhã
às 10h30min e às 14h30min, determina a lavratura da ata e encerra
os trabalhos.

Sala das Comissões, 28 de novembro de 2007.
André Quintão, Presidente - Eros Biondini - João Leite.

ATA DA 15ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
POLÍTICA AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL NA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 29/11/2007
Às 10 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Vanderlei Jangrossi, Padre João e Getúlio Neiva, membros da
supracitada Comissão. Estão presentes, também, os Deputados Almir
Paraca e Doutor Viana. Havendo número regimental, o Presidente,
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Deputado Vanderlei Jangrossi, declara aberta a reunião e, em virtude
da aprovação de requerimento do Deputado Getúlio Neiva, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a discutir e votar parecer sobre
projetos constantes na pauta, apreciar proposições da Comissão e
prestar informações sobre os projetos desenvolvidos pela Secretaria
de Estado Extraordinária para o Desenvolvimento dos Vales do
Jequitinhonha, Mucuri e do Norte de Minas e os resultados
alcançados. O Presidente acusa o recebimento da seguinte
proposição, para a qual designou o relator citado a seguir: Projeto de
Lei nº 1.786/2007, em turno único (Deputado Vanderlei Jangrossi). A
Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir as Sras. Elbe
Brandão, Secretária de Estado Extraordinária para o Desenvolvimento
dos Vales do Jequitinhonha, Mucuri e do Norte de Minas; Raquel
Tupynambás Ulhôa, Diretora-Geral do Idene; Patrícia Rocha Pinheiro
Correia, Diretora Regional do Idene-Mucuri e São Mateus; e os Srs.
Paulo Almeida Filho, Diretor Regional do Idene-Norte de Minas, e
Rinaldo Figueiredo Lages, Auditor Seccional do Idene - MG, os quais
são convidados a tomar assento à mesa. A Presidência concede a
palavra ao Deputado Doutor Viana, autor do requerimento que deu
origem ao debate, para suas considerações iniciais. Logo após, passa
a palavra aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos
os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta das notas
taquigráficas. A Presidência retoma os trabalhos ordinários da
reunião. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, é aprovado o parecer pela aprovação, em turno único, do
Projeto de Lei nº 1.786/2007 (relator: Deputado Vanderlei Jangrossi).
O Projeto de Resolução nº 1.724/2007, no 1º turno, é retirado de
pauta por deliberação da Presidência. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte
(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação de
proposições da Comissão. A Presidência recebe requerimento do
Deputado Vanderlei Jangrossi, em que solicita seja realizada visita
dos membros da Comissão à Fazenda Nova Canaã, no Município de
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Irecê, no Estado da Bahia. 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, 4 de dezembro de 2007.
Vanderlei Jangrossi, Presidente - Padre João - Antônio Carlos

Arantes - Getúlio Neiva.
ATA DA 34ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 5/12/2007

Às 9h25min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Elmiro Nascimento, Ademir Lucas, André Quintão, Domingos Sávio,
Inácio Franco e Ivair Nogueira, membros da supracitada Comissão.
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. O
Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, para as
quais designou os relatores citados a seguir: Projeto de Lei
Complementar nº 34/2007, no 1º turno (Deputado Elmiro Nascimento)
e Projeto de Lei nº 1.760/2007, no 1º turno (Deputado Ademir Lucas).
Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a
discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à
apreciação do Plenário. A Presidência informa que faz retirar da pauta
desta reunião o Projeto de Lei nº 1.770/2007, por falta de
pressupostos regimentais. O Presidente, Deputado Elmiro
Nascimento, relator do Projeto de Lei Complementar nº 34/2007, em
1º turno, solicita que seja feita a distribuição de avulso do parecer, que
conclui pela aprovação do projeto com as Emendas nºs 1 a 9 e 12 a
17, da Comissão de Constituição e Justiça; 19 a 26, que apresenta, e
pela rejeição das Emendas nºs 10, 11 e 18, da Comissão de
Constituição e Justiça. Após discussão e votação, é aprovado o
parecer pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.760/2007
na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça
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(relator: Deputado Ademir Lucas). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte
(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a
votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs
1.542 a 1.544/2007, da Comissão de Direitos Humanos. 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, em que solicita seja realizada audiência pública para discutir
sobre o Projeto de Lei Complementar nº 35/2007; Sávio Souza Cruz,
Domingos Sávio, Fábio Avelar e Antônio Carlos Arantes, em que
solicitam a realização de reunião conjunta desta Comissão com a
Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais, para debater, em
audiência pública, a atual sistemática sobre licenciamento ambiental,
com objetivo de avaliar o grau de eficiência do atual modelo legal.
Submetido a votos, é aprovado requerimento do Deputado Ademir
Lucas, em que solicita adiamento de votação do requerimento de
autoria do Deputado Carlin Moura e providências quanto aos fatos
relatados pelo servidor aposentado do DER, Sr. José Delvart
Fernandes Murta. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião extraordinária, hoje, dia 5, às 18
horas, para apreciar os pareceres, em 1º turno, sobre o Projeto de Lei
Complementar nº 34/2007 e os Projetos de Lei nºs 1.770 e
1.854/2007, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2007.
Elmiro Nascimento, Presidente - Wander Borges - Ademir Lucas -

André Quintão - Domingos Sávio.
ATA DA 19ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 5/12/2007

Às 10h33min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Dalmo Ribeiro Silva, Gilberto Abramo, Sebastião Costa e Ademir
Lucas (substituindo este ao Deputado Neider Moreira, por indicação
da Liderança do BSD), membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Dalmo Ribeiro Silva,
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declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento
do Deputado Gilberto Abramo, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina
a apreciar a matéria constante na pauta. O Presidente acusa o
recebimento das seguintes proposições, em turno único, para as quais
designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs 1.862/2007
(Deputado Hely Tarqüínio); 1.863/2007 (Deputado Gilberto Abramo);
1.865/2007 (Deputado Neider Moreira); e 1.866/2007 (Deputado
Sebastião Costa). Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela
constitucionalidade, legalidade e juridicidade dos Projetos de Lei nºs
596/2007 na forma do Substitutivo nº 1 (relator: Deputado Sargento
Rodrigues), e 1.770/2007 com as Emendas nºs 1 a 5, que apresenta
(relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva). Na fase de discussão do
parecer, o Deputado Gilberto Abramo retira a Proposta de Emenda nº
1, anteriormente apresentada ao Projeto de Lei nº 1.770/2007. São
aprovados, ainda, os pareceres sobre a constitucionalidade,
legalidade e juridicidade dos Projetos de Lei nºs 1.677/2007 na forma
do Substitutivo nº 1 (relator: Deputado Gilberto Abramo em virtude de
redistribuição), e 1.854/2007, na forma do Substitutivo nº 1, que
apresenta, e pelo desmembramento de parte da proposição original e
sua apresentação na forma de projeto de lei (relator: Deputado Dalmo
Ribeiro Silva). As Propostas de Emendas nºs 1 a 4, do Deputado
Sargento Rodrigues, ao Projeto de Lei nº 1.854/2007 são rejeitadas. O
Projeto de Lei nº 1.759/2007, no 1º turno, é convertido em diligência
às Secretarias de Planejamento e Gestão e de Defesa Social. São
aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela
inconstitucionalidade, ilegalidade e antijuridicidade, no 1º turno, dos
Projetos de Lei nºs 1.834, 1.836 (relator: Deputado Ademir Lucas, em
virtude de redistribuição); e 1.837/2007 (relator: Deputado Sebastião
Costa, 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. Submetido a votação, é aprovado
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requerimento do Deputado Sebastião Costa em que solicita seja
deliberado pelo Plenário desta Casa o reexame dos Projetos de Lei
nºs 1.752, 1.764, 1.799, 1.800 e 1.803/2007 pela Comissão de
Constituição e Justiça, tendo em vista o deferimento de perda de
prazo na reunião ordinária do dia 4/12/2007. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 11 de dezembro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio - Sebastião Costa -

Gilberto Abramo.

ATA DA 7ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO
AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 11/12/2007
Às 10h15min, comparecem no Salão Paroquial da Igreja Matriz do

Município de Rio Espera os Deputados Sávio Souza Cruz, Fábio
Avelar, Padre João e Lafayette de Andrada (substituindo este ao
Deputado Wander Borges, por indicação da Liderança do BSD),
membros da supracitada Comissão. Está presente, também, o
Deputado José Henrique. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Sávio Souza Cruz, declara aberta a reunião e, em virtude
da aprovação de requerimento do Deputado Lafayette de Andrada,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a discutir, em audiência
pública, questões atinentes ao Projeto Olhos d'Água, do Movimento
Ecológico e Cultural do Vale do Piranga - Equipiranga -, e comunica o
recebimento da seguinte correspondência, publicada no “Diário do
Legislativo” na data indicada entre parênteses: ofícios da Sra. Cleide
Izabel Pedrosa de Melo, Diretora-Geral do Igam, justificando sua
ausência nesta reunião; e da seção de Minas Gerais da Comissão
Pastoral da Terra, do Projeto Manuelzão, da Rede Nacional de
Advogados Populares, do Movimento Capão Xavier Vivo, da Ação
Social e Política Arquidiocesana, da seção de Minas Gerais da
Conferência dos Religiosos do Brasil, da Comunidade Abba Pai, da
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Pastoral da PUC-Betim e da Irmandade dos Atores do Pândega, de
Lagoa Santa (7/12/2007). A Presidência interrompe a 1ª Parte da
reunião para ouvir os Srs. Luiz Moreira, Prefeito Municipal de Rio
Espera; Jadir Silva de Oliveira, Superintendente Regional de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Zona da Mata,
representando o Sr. José Carlos Carvalho, Secretário de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável; Jorge Djalma Rodrigues,
Analista Ambiental do Instituto Estadual de Florestas - IEF -,
representando o Sr. Humberto Candeias Cavalcanti, Diretor-Geral
desse órgão; Luiz Carlos de Almeida Neves, Engenheiro do Distrito
Operacional da Estrada Real da Copasa-MG, representando o Sr.
Márcio Augusto Vasconcelos Nunes, Diretor- Presidente desse órgão;
Glauco Peregrino, Promotor da Promotoria de Defesa do Meio
Ambiente; Marcílio Oliveira Silva, Presidente do Equipiranga, e
Marcelo Fonseca, do Projeto Recriar, que são convidados 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 aos convidados
para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se
ampla discussão, conforme consta das notas taquigráficas. A
Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 3ª
Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de
proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua
vez, são aprovados requerimentos da Deputada Gláucia Brandão, em
que solicita seja realizada audiência pública, com os convidados que
menciona, para apresentação e debate sobre o "Atlas Digital das
Águas de Minas", que constitui uma ferramenta para o planejamento e
gestão dos recursos hídricos do Estado; e dos Deputados Sávio
Souza Cruz, Fábio Avelar, Padre João, Lafayette de Andrada e José
Henrique, em que pedem, atendendo a pedido das entidades
Equipiranga e Recriar, seja solicitada aos relatores dos projetos de lei
que dispõem sobre o PPAG para 2008-2011 e o orçamento estadual
para 2008 a destinação de recursos financeiros para a preservação e
recuperação de nascentes na Bacia Hidrográfica do Rio Doce,
especialmente na Sub-Bacia do Rio Piranga. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece aos convidados e demais
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participantes, pela presença e pelos importantes subsídios trazidos a
esta Comissão; ao Pe. Anselmo, da Paróquia de Nossa Senhora da
Piedade, pela cessão do espaço para a realização da reunião; e aos
parlamentares, pela presença; convoca os membros da Comissão
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2007.
Sávio Souza Cruz, Presidente - Fábio Avelar - Wander Borges -

Inácio Franco - Almir Paraca.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DA MENSAGEM Nº 133/2007

Comissão Especial
Relatório

O Governador do Estado indicou a esta Assembléia, por intermédio
da Mensagem nº 133/2007 e em observância ao que determina o art.
62, XXIII, “b”, da Constituição do Estado, com a redação dada pela
Emenda à Constituição nº 26, de 9/7/97, bem como a legislação
específica do Conselho de Defesa Social, o nome de Luis Carlos
Balbino Gambogi para compor o Conselho de Defesa Social, como
representante da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB.

Constituída a Comissão Especial, nos termos do art. 111, I, “c”,
combinado com o art. 146, § 1º, do Regimento Interno, procedeu-se à
argüição pública do indicado, que respondeu satisfatoriamente às
questões formuladas pelos Deputados.

O indicado demonstrou vasto conhecimento das temáticas
pertinentes ao desempenho da função de Conselheiro, suprindo ainda
as demais exigências legais requeridas para a função.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do nome de Luis

Carlos Balbino Gambogi para compor o Conselho de Defesa Social,
como representante da OAB.

Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2007.
João Leite, Presidente - Durval Ângelo, relator - Luiz Tadeu Leite.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.667/2007
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Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas
Relatório

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em tela
tem por objetivo dar denominação ao trecho da Rodovia MG-350 que
liga os Município de Marmelópolis e Delfim Moreira.

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,
“b”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.667/2007 tem por finalidade dar a

denominação de Rodovia  Manoel  Ribeiro de Carvalho - Capitão
Neco - ao trecho da Rodovia MG-350 que liga os Municípios de
Marmelópolis e Delfim Moreira.

O autor da proposição esclarece que o seu objetivo é prestar justa
homenagem à memória de Manoel Ribeiro de Carvalho, pessoa de
reputação ilibada, pelos relevantes serviços prestados ao povo de
Marmelópolis. Um dos fundadores da localidade, foi ele quem levou
para lá as primeiras mudas de marmelo, em 1914, fruto que daria
origem ao nome do Município e cuja cultura seria o fator inicial de sua
prosperidade. Dessa maneira, contribuiu para o desenvolvimento do
setor agrícola na região.

Com o seu trabalho e as suas maneiras agradáveis , angariou o
respeito e a admiração da população local. Por isso, ajuizamos
oportuno e merecido que se lhe preste a pretendida honraria.

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

nº 1.667/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2007.
Paulo Guedes, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.780/2007

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática
Relatório

De autoria do Deputado Irani Barbosa, o projeto de lei em tela visa
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declarar de utilidade pública o Instituto de Defesa à Educação, ao
Acesso e à Liberdade, 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 1.780/2007 pretende declarar de utilidade pública

o Instituto de Defesa à Educação, ao Acesso e à Liberdade, com sede
no Município de Belo Horizonte, que tem como finalidade precípua a
promoção da defesa dos direitos civis, além do desenvolvimento de
atividades de caráter filantrópico, científico, educacional e cultural.

Na consecução de seu propósito, realiza pesquisas, estudos
políticos e seminários, que são publicados para conhecimento das
pessoas interessadas, elabora e executa projetos tecnológicos e
socioeconômicos e promove o armazenamento e interpretação de
dados.

Para financiar suas atividades, recebe donativos, subvenção do
poder público, comercializa produtos e serviços educacionais e firma
convênios e parcerias com outras associações congêneres.

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

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

nº 1.780/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2007.
Ana Maria Resende, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.781/2007

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial
Relatório

De autoria da Deputada Elisa Costa, o projeto de lei em tela visa a
declarar de utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais
Córrego Rio Pretinho - Aprurp -, com sede no Município de Nova
Belém.
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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 1.781/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Associação dos Produtores Rurais Córrego Rio Pretinho, com sede
no Município de Nova Belém, que possui como finalidade precípua
congregar os produtores rurais e melhorar suas condições
socioeconômicas.

Para atingir esses objetivos, faz o levantamento das reais demandas
desse segmento relacionadas com a educação, a saúde, a cultura, o
transporte e a comunicação; desenvolve ações voltadas à proteção da
família, da maternidade, da infância, da adolescência e da velhice;
promove eventos sociais e recreativos, a fim de obter recursos para
financiar suas atividades.

Ademais, busca conscientizar os produtores rurais sobre seus
direitos, sobre os deveres para com a comunidade e sobre a
importância da diversificação da agricultura e da pecuária para
atender às demandas dos mercados local e regional.

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

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

nº 1.781/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2007.
Padre João, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.850/2007

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Lafayette de Andrada, o projeto de lei em
tela visa a declarar de utilidade pública a Associação dos Moradores e
Amigos da Comunidade do João Dias - Amadias -, com sede no
Município de Catas Altas da Noruega.
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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 1.850/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Associação dos Moradores e Amigos da Comunidade do João Dias,
com sede no Município de Catas Altas da Noruega, a qual possui
como finalidade precípua a prestação de quaisquer serviços que
possam contribuir para o fomento e a racionalização das explorações
agropecuárias e artesanais, visando ao fortalecimento econômico e
social dos seus associados.

Para a consecução de suas metas, mantém os bens móveis e
imóveis necessários às suas instalações administrativas, tecnológicas
e de armazenamento; promove o transporte, o beneficiamento, a
industrialização e a comercialização da produção agrícola; firma
convênios com entidades públicas e privadas para subsidiar suas
iniciativas. E na área da assistência social, oferece serviços médicos e
odontológicos gratuitos, bem como apoio à educação, à cultura e ao
esporte.

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

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

nº 1.850/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2007.
Domingos Sávio, relator.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 731/2007

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial
Relatório

De autoria da Deputada Ana Maria Resende, o Projeto de Lei nº
731/2007 estabelece diretrizes para o apoio do Estado à fruticultura no
Norte de Minas.

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela
juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade da matéria.
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A proposição vem, agora, a esta Comissão, para receber parecer
quanto ao mérito, nos termos do art. 102, IX, combinado com o art.
188, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em análise visa a estabelecer diretrizes a serem

seguidas pelo Estado no apoio à fruticultura no Norte de Minas, como
a ênfase em pesquisas, o estímulo ao cooperativismo e à qualificação
profissional, a adoção de controle fitossanitário, a garantia de
assistência técnica aos fruticultores, a facilitação do acesso ao crédito
para o produtor e a integração entre os vários agentes que atuam no
setor.

Em seu exame da matéria, a Comissão de Constituição e Justiça
não vislumbrou óbices à sua tramitação na forma original e ressaltou
que “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”.
Entretanto, mesmo reconhecendo ser louvável a criação de norma
que disponha sobre o apoio do Estado à fruticultura no norte mineiro,
atividade que, indiscutivelmente, é indutora do desenvolvimento
socioeconômico onde se instala, devemos esclarecer que o projeto
não traz inovações para o setor, visto que sua matéria já é
completamente disciplinada, para todo o Estado, por meio da Lei nº
12.998, de 1998, que cria o Programa Mineiro de Incentivo à
Fruticultura e dá outras providências. Baseados nessa constatação,
entendemos ser inadequado o seu prosseguimento na forma original.

É importante também fazermos aqui um breve retrospecto dos
trabalhos desenvolvidos por esta Casa em relação à fruticultura no
Estado. Na legislatura anterior, tramitaram quatro projetos de lei
criando pólos de fruticultura nas regiões Sul, da Mata, do Triângulo e
do Norte de Minas. No decorrer de 2004, instalou-se a Comissão
Especial da Fruticultura, a qual teve por objetivo “proceder a estudos
sobre a situação da fruticultura mineira, bem como criar soluções e
melhores possibilidades para a sua expansão e desenvolvimento”. No
seu relatório final, a Comissão concluiu que já havia pólos de
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fruticultura em todas essas regiões, os quais eram afetados por
problemas estruturais semelhantes e necessitavam de políticas
comuns de apoio para sua consolidação e expansão. Concluiu
também que alterações pontuais na citada Lei nº 12.998 poderiam
estimular o desenvolvimento daqueles pólos e, com esse intuito,
apresentou uma proposta de alteração dessa lei. Ao final da
legislatura, os projetos foram arquivados.

Na atual legislatura, aqueles quatro projetos foram reapresentados.
Esta Comissão se manifestou apenas sobre o Projeto de Lei nº
610/2007, que estabelece diretrizes para o apoio do Estado à
fruticultura no Triângulo, com parecer pela sua aprovação na forma do
Substitutivo n° 1, apresentado pela Comissão de Con stituição e
Justiça, acrescido de uma emenda desta Comissão. O substitutivo e a
emenda propõem a alteração da Lei n° 12.998, confor me
originalmente sugerido no relatório final da Comissão Especial da
Fruticultura.

É também importante frisar a semelhança do Projeto de Lei n°
610/2007 com o projeto em tela, visto que ambos estabelecem
normas idênticas para a fruticultura. A diferença se restringe à região
de abrangência: no primeiro, as medidas estão voltadas para o
Triângulo; no segundo, para a região Norte de Minas. Além disso,
como citado anteriormente, o projeto sob comento não traz inovações
para o setor.

Entendemos ser oportuno que se dê ao projeto em estudo a mesma
solução encontrada por esta Comissão para o Projeto de Lei nº
610/2007, ou seja, propor alterações na Lei nº 12.998, com o objetivo
de estimular o desenvolvimento de pólos de fruticultura no Estado.
Com esse intuito, apresentamos o Substitutivo nº 1 ao final deste
parecer.

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

731/2007, no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, a seguir redigido.
SUBSTITUTIVO Nº 1

Altera a Lei nº 12.998, de 30 de julho de 1998, que cria o Programa
Mineiro de Incentivo à Fruticultura e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º - O art. 2º da Lei nº 12.998, de 30 de julho de 1998, passa a
vigorar acrescido do seguinte inciso V:

“Art. 2º - (...)
V - estimular o desenvolvimento de pólos de fruticultura em todas as

regiões do Estado.”.
Art. 2º - A Lei nº 12.998, de 1998, fica acrescida do seguinte art. 3º-

A:
“Art. 3º-A - O Poder Executivo estimulará a criação, o

desenvolvimento e a expansão de pólos de produção e de
industrialização de frutas no Estado, observadas as seguintes
diretrizes:

I - reconhecimento da cadeia agroindustrial de frutas como fator de
estímulo para o desenvolvimento econômico e social em todas as
regiões do Estado;

II - integração permanente entre órgãos públicos, empresas,
cooperativas e associações de produtores com vistas à tomada de
decisões sobre o setor.

Parágrafo único - Para a consecução do disposto no “caput” deste
artigo, o Poder Executivo promoverá as seguintes ações:

I - elaboração de planilhas oficiais de custo de produção das
diferentes espécies de frutas para subsidiar a concessão de crédito
aos produtores;

II - definição das espécies e das variedades de frutas cujo plantio
será estimulado em cada região, considerando-se as condições
edafoclimáticas e a adequação da oferta às demandas do mercado
consumidor;

III - definição de regiões nas quais será estimulada a instalação de
indústrias processadoras de frutas;

IV - criação de linhas especiais de crédito para:
a) implantação e custeio de culturas definidas como prioritárias para

o desenvolvimento da fruticultura mineira;
b) investimento em unidades de beneficiamento e de embalagem de

frutas, por associações ou cooperativas de produtores;
c) implantação de pequenas indústrias processadoras de frutas, por

associações e cooperativas de produtores;
d) adequação e ampliação de indústrias caseiras processadoras de
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frutas;
V - criação de seguro rural de investimento, de custeio e de renda

para culturas definidas como prioritárias;
VI - criação de fundo de aval para o financiamento de culturas

definidas como prioritárias;
VII - concessão de incentivos creditícios, fiscais e tributários

específicos para as indústrias processadoras de frutas que vierem a
se instalar ou a expandir suas atividades em regiões definidas como
prioritárias.”.

Sala das Comissões, 11 de dezembro de 2007.
Getúlio Neiva, Presidente e relator - Chico Uejo - Antônio Carlos

Arantes.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.677/2007

Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria do Governador do Estado, a proposição em epígrafe
“disciplina o Acordo de Resultados e o Prêmio por Produtividade no
âmbito do Poder Executivo e dá outras providências”.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 16/10/2007, foi o projeto
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de Administração
Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade,
constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do Substitutivo nº
1, que apresentou.

Cabe a esta Comissão analisar o mérito da proposição, nos termos
do art. 102, I, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposta legislativa em exame pretende alterar a disciplina do

Acordo de Resultados e do Prêmio por Produtividade no âmbito do
Poder Executivo, instrumentos de gestão administrativa inseridos na
Constituição do Estado por meio da Emenda à Constituição nº 57, de
2003.

Tais instrumentos estão previstos no § 10 do art. 14 e no “caput” do
art. 31 da Carta Estadual e constituem um dos fundamentos do
choque de gestão instituído na administração pública estadual
naquela oportunidade, com vistas a estimular o servidor e a buscar
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maior efetividade e eficiência na prestação dos serviços públicos.
O projeto em tela pretende dar nova disciplina às matérias que já

estão regulamentadas pela Lei nº 14.694, de 30/7/2003, e suas
alterações. Visando a simplificar o processo legislativo, o governo do
Estado optou por revogar a legislação vigente e apresentar proposta
de nova lei, consolidando todas as alterações pertinentes à matéria,
tendo em vista que o conjunto de alterações era de grande
profundidade. Sob a ótica da técnica legislativa, também julgamos ser
esta a melhor forma.

O Acordo de Resultados é um contrato celebrado entre dirigentes de
órgãos e entidades da administração pública direta e indireta e as
autoridades que sobre eles tenham poder hierárquico ou de
supervisão, com vistas a estabelecer metas de desempenho a serem
alcançadas pelo acordante. Com a formalização do contrato, o órgão
ou a entidade acordante passa a enquadrar-se em um conjunto de
normas especiais, mais flexíveis, entendidas como autonomias
gerenciais, orçamentárias e financeiras, desde que se cumpram as
metas de desempenho estabelecidas.

Já o Prêmio por Produtividade é um benefício a ser concedido ao
servidor em efetivo exercício de órgão ou entidade signatários do
Acordo de Resultados, vinculado ao seu desempenho e ao do órgão
ou da entidade no qual esteja vinculado, bem como à previsão
orçamentária e à disponibilidade financeira do Estado. Tal benefício
poderá ser concedido ao servidor em atividade ocupante de cargo de
provimento efetivo ou de cargo em comissão, ao detentor de função
pública de que trata a Lei nº 10.254, de 20/7/90, e ao ocupante do
cargo de Subsecretário de Estado, os quais, no período de referência,
tenham estado em efetivo exercício por período mínimo definido em
regulamento, computado a partir da assinatura do Acordo de
Resultados, e tenham obtido, na avaliação de produtividade por
equipe, resultado igual ou superior a setenta por cento.

A Constituição do Estado prevê que a lei deverá dispor sobre o
cálculo e a periodicidade do Prêmio e que ele não se incorporará, em
nenhuma hipótese, aos proventos de aposentadoria e pensão.

A Lei nº 14.694, de 2003, prevê a concessão do Prêmio por
Produtividade com recursos decorrentes da economia com despesas
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correntes de cada órgão, autarquia ou fundação ou provenientes da
ampliação real da arrecadação de receitas da administração pública
(art. 29). O projeto em tela altera a previsão dos recursos a serem
utilizados para pagamento do Prêmio, mantendo a possibilidade de
utilização dos recursos oriundos da ampliação real de receitas e
inovando na concessão do Prêmio com base no valor correspondente
a até 1% da receita corrente líquida. A Comissão de Constituição e
Justiça realizou uma profunda análise da matéria e concluiu por sua
consonância com o ordenamento jurídico, notadamente com o
princípio da eficiência, um dos traços norteadores da Reforma do
Estado feita no texto da Constituição da República, por meio da
Emenda Constitucional nº 19, de 1998, que teve como principal
objetivo a busca por novas fórmulas de atuação estatal para conferir
mais efetividade e eficiência aos serviços públicos. A referida
Comissão apresentou o Substitutivo nº 1, que em muito aperfeiçoou a
matéria, principalmente no que concerne à utilização de termos
jurídicos e à técnica legislativa.

Quanto aos aspectos de mérito, entendemos que a nova disciplina
de tais institutos, pretendida pela proposição em análise, irá dar maior
efetividade à sua aplicação e irá produzir efeitos significativos na
busca da eficiência na atuação administrativa do Estado.

Apresentamos ao final deste parecer, por solicitação do Poder
Executivo, enviada a esta Casa por meio de ofício da representante
da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - Seplag -, duas
emendas ao Substitutivo nº 1, que têm o objetivo de aprimorar o seu
texto.

A Emenda nº 1 altera a redação do § 3º do art. 32 esclarecendo que
o resultado negativo decorrente do cálculo dos recursos
orçamentários provenientes da ampliação real da arrecadação de
receitas a serem aplicados no pagamento do prêmio por produtividade
será integralmente descontado da ampliação observada no período
seguinte.

A Emenda nº 2 propõe a supressão do § 4º do art. 33 do Substitutivo
nº 1, tendo em vista que a sua previsão tornou-se contraditória com o
disposto no § 3º do referido artigo, que foi incluído por solicitação do
Poder Executivo. Os dois dispositivos citados tratam do mesmo
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assunto de forma divergente.
Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei
nº 1.677/2007 na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela
Comissão de Constituição e Justiça, com as Emendas nºs 1 e 2, a
seguir apresentadas.

EMENDA Nº 1
Dê-se ao § 3º do art. 32 do Substitutivo nº 1 a seguinte redação:
“Art. 32 - (...)
§ 3º - Na hipótese de o resultado decorrente da operação descrita

nos §§ 1º e 2º deste artigo ser negativo, o déficit constatado será
integralmente descontado da ampliação observada no período
seguinte, e, se necessário, nos períodos posteriores, incluindo-se os
dos exercícios seguintes, até sua total compensação.”.

EMENDA Nº 2
Suprima-se o § 4º do art. 33 do Substitutivo nº 1.
Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2007.
Ademir Lucas, Presidente e relator - Inácio Franco - Chico Uejo -

Domingos Sávio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.805/2007

Comissão de Administração Pública
Relatório

Por meio da Mensagem nº 142/2007, o Governador do Estado
submete à apreciação desta Casa Legislativa o projeto de lei em
epígrafe, que altera a Lei Delegada nº 124, de 2007.

Publicado no “Diário do Legislativo” em 15/11/2007, o projeto foi
distribuído às comissões competentes para receber parecer, nos
termos do art. 188, combinado com o art. 102, do Regimento Interno.

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça emitiu
parecer pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade da
matéria.

Cabe, agora, a esta Comissão, o exame do mérito da proposição,
fundamentado nos termos seguintes.

Fundamentação
Por meio da proposição em análise, o Governador do Estado

objetiva criar órgão na estrutura orgânica da Secretaria de Estado de
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Governo e 12 cargos de provimento em comissão, de recrutamento
amplo, sendo 1 de denominação DAD-10 e 11 de denominação DAD-
9.

Com a função de prestar assessoria técnico-legislativa ao Poder
Executivo e aos demais órgãos e entidades do Estado, o referido
órgão, cuja denominação é a mesma, será responsável pela
elaboração de decreto e de projeto de lei de iniciativa do Governador
do Estado e da respectiva mensagem, a serem enviados ao Poder
Legislativo, bem como pela fundamentação das razões do veto,
conforme esclarece a mensagem que acompanha a proposição.

Nos termos da Lei Delegada nº 124, de 2007, a Secretaria de
Estado de Governo tem por finalidade assistir o Governador do Estado
no desempenho de suas atribuições constitucionais, na coordenação
e nas articulações política e intergovernamental e nas relações
institucionais, federativas e com a sociedade, bem como coordenar a
política de comunicação social do governo; ressalte-se, todavia, que
uma nova mensagem, a qual recebeu o nº 154, foi encaminhada a
esta Casa Legislativa pelo Governador do Estado, propondo um
substitutivo ao projeto em exame. Por meio desse, altera-se o art. 3º
da Lei Delegada nº 91, de 2003, a fim de promover adequação da
nomenclatura de duas unidades de coordenação e execução da
estrutura orgânica básica da Universidade do Estado de Minas Gerais
com as atribuições que desempenha, passando a Pró-Reitoria de
Ensino a chamar-se Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação e a
Pró-Reitoria de Pesquisa e Extensão a chamar-se Pró-Reitoria de
Ensino e Extensão.

Altera-se também a Lei Delegada nº 174, de 2007, estabelecendo-se
nova sistemática para a distribuição dos cargos de provimento em
comissão da administração direta do Poder Executivo e fixando-se
novos quantitativos de DAD-unitários atribuídos às Secretarias de
Estado de Governo, de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável e de Planejamento e Gestão e à Advocacia-Geral do
Estado, conforme se verifica no art. 3º do substitutivo. Altera-se, ainda,
o quantitativo dos cargos de provimento em comissão para adequação
da nova sistemática proposta, sendo a identificação e a forma de
recrutamento daqueles cargos estabelecidas em decreto. A esse
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respeito, cumpre salientar que, segundo a proposição, deverá ser
observado o disposto no art. 6º das Leis Delegadas nºs 174 e 175, que
estabelecem o percentual de cargos de recrutamento limitado para o
provimento dos cargos em comissão.

Igualmente, pretende-se reduzir o quantitativo de DAI-unitário
do Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA - e aumentar o quantitativo
de FGI-unitário destinadas ao IMA, de que trata a Lei Delegada nº
175, de 2007.

Outrossim, propõe-se a criação de funções gratificadas destinadas à
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão.

Por ser oportuno, esclareça-se que as Leis Delegadas nºs 174 e 175,
ambas de 2007, tratam, respectivamente, dos cargos de provimento
em comissão e das funções gratificadas da administração direta do
Poder Executivo e dos cargos de provimento em comissão e das
funções gratificadas das administrações autárquica e fundacional do
Poder Executivo.

De acordo com a Lei Delegada nº 174, a denominação DAD é
atribuída aos cargos do Grupo de Direção e Assessoramento da
Administração Direta do Poder Executivo, sendo as funções
gratificadas - FGDs - destinadas ao desempenho de funções de
confiança no âmbito da administração direta.

Já de acordo com a Lei Delegada nº 175, a denominação DAI é
atribuída aos cargos do Grupo de Direção e Assessoramento da
Administração Autárquica e Fundacional do Poder Executivo,
enquanto as funções gratificadas FGIs, como ocorre na administração
direta, são destinadas ao desempenho de funções de confiança no
âmbito da administração indireta.

Outras medidas integram, ainda, o substitutivo apresentado. Uma
delas propõe a criação de 30 cargos de provimento em comissão, de
recrutamento amplo, de Gestor de Ensino e Pesquisa, lotados na
Fundação João Pinheiro, com remuneração de R$7.000,00, a serem
providos por profissionais que tenham doutorado, com jornada de
trabalho de 40 horas semanais, a serem extintos em 31/1/2011,
conforme estabelece o art. 7º do substitutivo. Ressalte-se que tal
proposta faz parte de uma estratégia de reestruturação da fundação,
para o alcance de novos objetivos. Ademais, adotam-se os mesmos
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parâmetros estabelecidos para a criação do cargo de empreendedor
público, cuja nomeação está condicionada a um processo de pré-
qualificação em que se exige formação acadêmica adequada ao perfil
do cargo a ser exercido.

Outra medida proposta visa a estabelecer que o servidor detentor do
cargo de professor nomeado para cargo de provimento em comissão
do Grupo de Direção e Assessoramento da Administração Autárquica
e Fundacional responsável pela chefia de departamento acadêmico ou
pela coordenação de curso ou centro em universidades estaduais
poderá ter reduzida a jornada de trabalho para 24 horas semanais,
hipótese em que receberá a remuneração correspondente ao
vencimento do cargo de provimento em comissão proporcional à
jornada de trabalho de 30 horas semanais. Ressalte-se que a
condição de professor é pré-requisito para o exercício dos cargos de
chefia e de coordenação mencionados, sendo necessária, portanto, a
regulamentação da jornada de trabalho do servidor, conforme se
propõe, para a compatibilização das respectivas atribuições.

Finalmente, objetiva-se, também, assegurar aos membros da
comissão técnica a que se refere o § 1º do art. 10 da Lei nº 12.733, de
1997, que estabelece normas de incentivo fiscal às pessoas jurídicas
que apoiarem financeiramente a realização de projeto cultural no
Estado, retribuição pecuniária por sessão a que comparecerem, nos
termos de regulamento, a exemplo do que ocorre em outros órgãos de
deliberação coletiva. A referida comissão tem por atribuição a
apreciação do projeto cultural para futura aprovação da Secretaria de
Estado de Cultura, ouvida a Pasta de Fazenda.

O Poder Executivo, para o exercício das suas atividades
administrativas conta com diversos órgãos e agentes, necessários à
consecução de seus objetivos. Ademais, a organização da
administração pública também passa pela criação e pela extinção de
órgãos e cargos públicos, especialmente quando se busca a eficiência
na prestação dos serviços públicos.

Reconhecemos a conveniência e oportunidade das medidas
propostas e acolhemos neste parecer o substitutivo apresentado pelo
Governador do Estado.

Por ser oportuno, ressaltamos que o Substitutivo nº 1, redigido na
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conclusão deste parecer, passou por algumas correções em termos
de técnica legislativa, sem alteração do conteúdo.

Conclusão
Somos, portanto, pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.805/207 na

forma do Substitutivo nº 1, redigido a seguir.
SUBSTITUTIVO Nº 1

Altera as Leis Delegadas nºs 91, de 29 de janeiro de 2003, e 124, de
25 de janeiro de 2007, que dispõem sobre a estrutura orgânica básica
da Universidade do Estado de Minas Gerais e da Secretaria de Estado
de Governo; as Leis Delegadas nºs 174 e 175, de 26 de janeiro de
2007, que dispõem sobre o Grupo de Direção e Assessoramento do
Quadro Geral de cargos de provimento em comissão e as funções
gratificadas da administração direta e das administrações autárquica e
fundacional do Poder Executivo e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica criada, na estrutura orgânica básica da Secretaria de

Estado de Governo, a Assessoria Técnico-Legislativa, passando o
inciso V do art. 3º da Lei Delegada nº 124, de 25 de janeiro de 2007, a
vigorar acrescido da seguinte alínea “c”, renumerando-se as demais:

“Art. 3º - (...)
V - (...)
c) Assessoria Técnica-Legislativa;”.
Art. 2º - As alíneas “b” e “c” do inciso V do art. 3º da Lei Delegada nº

91, de 29 de janeiro de 2003, com a redação dada pelo art. 1º da Lei
Delegada nº 143, de 25 de janeiro de 2007, passam a vigorar com a
seguinte redação:

“Art. 3º - (...)
V - (...)
b) Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação;
c) Pró-Reitoria de Ensino e Extensão.”.
Art. 3º - Ficam criados os seguintes quantitativos de DAD-unitário, a

que se refere a Lei Delegada n° 174, de 26 de janei ro de 2007:
I - 175,41 (cento e setenta e cinco vírgula quarenta e uma) unidades

destinadas à Secretaria de Estado de Governo;
II - 41,25 (quarenta e uma vírgula vinte e cinco) unidades destinadas

à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento
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Sustentável;
III - 7 (sete) unidades destinadas à Secretaria de Estado de

Planejamento e Gestão;
IV - 18,50 (dezoito vírgula cinqüenta) unidades destinadas à

Advocacia-Geral do Estado.
§ 1º - Em virtude da criação de que trata o “caput” deste artigo, o

quantitativo de DAD-unitário, constante no item IV.1 do Anexo IV da
Lei Delegada nº 174, de 2007, passa a ser de:

I - 1.088,82 (mil e oitenta e oito vírgula oitenta e duas) unidades para
a Secretaria de Estado de Governo;

II - 378,41 (trezentas e setenta e oito vírgula quarenta e uma)
unidades para a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável;

III - 1.253,75 (mil duzentas e cinqüenta e três vírgula setenta e
cinco) unidades para a Secretaria de Estado de Planejamento e
Gestão;

IV - 432 (quatrocentas e trinta e duas) unidades para a Advocacia-
Geral do Estado.

§ 2º - Em decorrência da criação de que trata o “caput” deste artigo,
os itens IV.2.11, IV.2.12, IV.2.13 e IV.2.17 do Anexo IV da Lei
Delegada nº 174, de 2007, passam a vigorar na forma do Anexo I
desta lei.

§ 3º - A identificação dos cargos alterados em decorrência do
disposto no “caput” e as respectivas formas de recrutamento serão
estabelecidas em decreto, observado o disposto no art. 6º da Lei
Delegada nº 174, de 2007.

Art. 4º - Ficam criadas 39 (trinta e nove) unidades de FGD-unitário, a
que se refere a Lei Delegada nº 174, de 2007, destinadas à Secretaria
de Estado de Planejamento e Gestão.

§ 1º - Em virtude da criação de que trata o “caput” deste artigo, o
quantitativo de FGD-unitário da Secretaria de Estado de Planejamento
e Gestão, constante no item IV.1 do Anexo IV da Lei Delegada nº 174,
de 2007, passa a ser de 1.590 (mil quinhentas e noventa) unidades.

§ 2º - A identificação e a destinação das funções gratificadas criadas
no “caput” deste artigo serão fixadas em decreto.

Art. 5º - Ficam extintas 567,20 (quinhentas e sessenta e sete vírgula
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vinte) unidades de DAI-unitário, a que se refere a Lei Delegada n°
175, de 26 de janeiro de 2007, destinadas ao Instituto Mineiro de
Agropecuária – IMA.

§ 1º - Em virtude da extinção de que trata o “caput” deste artigo, o
quantitativo de DAI-unitário do IMA, constante no item IV.1 do Anexo
IV da Lei Delegada nº 175, de 2007, passa a ser de 518 (quinhentas e
dezoito unidades).

§ 2º - Em decorrência do disposto no “caput” deste artigo, o item
V.14.2 do Anexo V da Lei Delegada nº 175, de 2007, passa a vigorar
na forma do Anexo II desta lei.

§ 3º - A identificação dos cargos alterados em decorrência do
disposto no “caput” deste artigo e as respectivas formas de
recrutamento serão estabelecidas em decreto, observado o disposto
no art. 6º da Lei Delegada nº 175, de 2007.

Art. 6º - Ficam criadas 838,60 (oitocentas e trinta e oito vírgula
sessenta) unidades de FGI-unitário, a que se refere a Lei Delegada n°
175, de 2007, destinadas ao IMA.

§ 1º - Em virtude da criação de que trata o “caput” deste artigo, o
quantitativo de FGI-unitário do IMA, constante no item IV.1 do Anexo
IV da Lei Delegada nº 175, de 2007, passa a ser de 838,60
(oitocentas e trinta e oito vírgula sessenta) unidades.

§ 2º - A identificação e as destinações das funções gratificadas
criadas no “caput” deste artigo serão fixadas em decreto.

Art. 7º - Ficam criados trinta cargos de provimento em comissão de
recrutamento amplo de Gestor de Ensino e Pesquisa, lotados na
Fundação João Pinheiro.

§ 1º - O vencimento dos cargos de que trata este artigo corresponde
a uma parcela fixa mensal de R$7.000,00 (sete mil reais).

§ 2º -Os cargos de Gestor de Ensino e Pesquisa serão providos por
profissionais com título de doutor, pré-qualificados nos termos de
regulamento.

§ 3º - A identificação e a codificação dos cargos criados em
decorrência do disposto no “caput” deste artigo serão estabelecidas
em decreto.

§ 4º - A pré-qualificação de que trata o § 2º deste artigo não gera
direito à nomeação para o cargo de provimento em comissão a que se
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refere o “caput” deste artigo.
§ 5º - Os cargos a que se refere o “caput” deste artigo terão jornada

de trabalho de quarenta horas semanais.
§ 6º - Os cargos de que trata este artigo serão extintos em 31 de

janeiro de 2011.
Art. 8º - Poderá ser reduzida para vinte e quatro horas semanais a

jornada de trabalho do ocupante de cargo de Professor, nomeado
para cargo de provimento em comissão do Grupo de Direção e
Assessoramento das administrações autárquica e fundacional,
responsável pela chefia de departamento acadêmico ou pela
coordenação de curso ou centro em universidade estadual.

Parágrafo único - O servidor de que trata o “caput” deste artigo fará
jus ao vencimento do cargo de provimento em comissão em que
esteja investido, proporcional à jornada de trinta horas semanais.

Art. 9º - Os membros da comissão técnica a que se refere o § 1º do
art. 10 da Lei n.º 12.733, de 30 de dezembro de 1997, terão direito à
retribuição pecuniária por sessão a que comparecerem, nos termos
definidos em decreto.

Art. 10 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Anexo I

(a que se refere o § 2º do art. 3º da Lei n.º , de de de 2007)
“Anexo IV

Quantitativos de Valores Unitários e de Cargos de Provimento em
Comissão

(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)
(...)
IV.2 - Quantitativos de Cargos de Provimento em Comissão

Atribuídos aos Órgãos do Poder Executivo
(a que se refere o § 3º do art. 2º da Lei Delegada nº 174, de 26 de

janeiro de 2007)
(...)
* -  A tabela referente ao item IV.2.11 - Secretaria de Estado de

Governo foi publicada no “Diário do Legislativo” de 13.12.2007.
(...)
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* -  A tabela referente ao item IV.2.12 - Secretaria de Estado de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 13.12.2007.

* -  A tabela referente ao item IV.2.13 - Secretaria de Estado de
Planejamento e Gestão foi publicada no “Diário do Legislativo” de
13.12.2007.

(...)
* -  A tabela referente ao item IV.2.17 - Advocacia-Geral do Estado

foi publicada no “Diário do Legislativo” de 13.12.2007.
* -  A tabela referente ao Conselho de Administração de Pessoal foi

publicada no “Diário do Legislativo” de 13.12.2007.
Anexo II

(a que se refere o § 2º do art. 5º da Lei n.º , de de de 2007)
“Anexo V

(a que se referem o § 3º do art. 2º e os arts. 10, 11, 16, 17 e 18 da Lei
Delegada n.º 175, de 26 de janeiro de 2007)

Quantitativo de Cargos de Provimento em Comissão e de Funções
Gratificadas Específicas Criadas e Extintas e Sua Correlação

(...)
V.14 - Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA
(...)
* -  A tabela referente ao item V.14.2 - Quantitativo de Cargos de

Provimento em Comissão do Grupo de Direção e Assessoramento -
DAI foi publicada no “Diário do Legislativo” de 13.12.2007.

Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2007.
Ademir Lucas, Presidente - Domingos Sávio, relator - Inácio Franco -

Chico Uejo.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.876/2007

Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe
“reajusta os valores das tabelas de vencimento básico das carreiras
do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas
Gerais - Iepha-MG - e dá outras providências”.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 6/12/2007, o projeto foi
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de Administração
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Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária, para receber
parecer.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade,
pela constitucionalidade e pela legalidade do projeto. Cabe agora a
esta Comissão, nos termos do art. 102, I, combinado com o art. 188,
do Regimento Interno, analisar a matéria quanto ao mérito.

Fundamentação
O projeto de lei em estudo reajusta os valores das tabelas de

vencimento básico das carreiras do Instituto Estadual do Patrimônio
Histórico e Artístico de Minas Gerais - Iepha-MG -; transforma o
quantitativo de DAI-unitário e cria quantitativo de FGI-unitário
atribuídos ao Iepha-MG; altera o art. 2o-A da Lei no 14.693, de 2003,
que institui o Adicional de Desempenho - ADE - no âmbito das
administrações públicas direta, autárquica e fundacional do Poder
Executivo; cria dois cargos de Comandante de Avião no Quadro Geral
de Cargos de Provimento em Comissão da administração direta do
Poder Executivo.

O Governador do Estado, na mensagem que encaminhou o projeto
a esta Casa, ressalta que, no que toca ao Iepha-MG, as medidas
propostas buscam a recomposição das tabelas de vencimento básico
das carreiras da entidade, corrigindo-se distorções, bem como a
criação de cargos de provimento em comissão e funções gratificadas,
adequando esse número à estrutura organizacional do Instituto. Já no
que se refere à alteração da lei que instituiu o adicional de
desempenho, o que se pretende é a simplificação dos critérios de seu
cálculo, bem como a revogação de dispositivos referentes à avaliação
institucional.

Como foi destacado na Comissão de Constituição e Justiça, a Lei
Delegada no 175, de 2007, criou os cargos do Grupo de Direção e
Assessoramento da Administração autárquica e fundacional do Poder
Executivo, denominados DAI, os quais integram o Quadro Geral de
Cargos de Provimento em Comissão das administrações autárquica e
fundacional do Poder Executivo. A mesma lei criou, ainda, no âmbito
da administração indireta do Poder Executivo, funções gratificadas -
FGIs -, destinadas ao desempenho de funções de confiança. Os
cargos do Grupo de Direção e Assessoramento - DAI - são graduados
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em níveis, correspondendo a cada nível um valor em DAI-unitário,
assim como o valor de cada função gratificada corresponde ao índice
FGI-unitário.

As medidas propostas no projeto de lei em exame mostram-se
necessárias, uma vez que valorizam os profissionais que atuam na
proteção do patrimônio cultural do Estado, recompondo as tabelas de
vencimento básico das carreiras do Iepha, ajustam o número de
cargos de provimento em comissão e funções gratificadas à estrutura
organizacional da referida entidade e simplificam os critérios de
cálculo do adicional de desempenho, conforme consta na mensagem
que acompanha o projeto.

Quanto ao reajuste das tabelas de vencimento básico das carreiras
do Iepha, é relevante salientar que a medida pretendida proporcionará
a prestação de serviços mais eficientes à sociedade, uma vez que as
ações do citado Instituto dependem da atuação do servidor, e a
atribuição de um salário adequado aos profissionais dessa área
acarretará sua valorização, elevando a qualidade dos serviços
prestados.

É ponto pacífico a relação indissociável entre a remuneração e o
desempenho profissional, sendo a concessão de justa retribuição
pecuniária medida que influencia o desempenho da máquina pública,
aperfeiçoando-a, pois gera valorização do servidor e eleva a qualidade
dos serviços por ele prestados.

Dessa forma, é preciso reconhecer a oportunidade e a conveniência
das medidas propostas.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação, no 1º turno, do

Projeto de Lei no 1.876/2007.
Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2007.
Ademir Lucas, Presidente - Chico Uejo, relator - Domingos Sávio -

Inácio Franco.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 811/2 007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 811/2007, de autoria do Deputad o Antônio

Carlos Arantes, que declara de utilidade pública a Fundação
Educativa e Cultural Anita Ricciardi, com sede no Município de
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Guaxupé, foi aprovado em turno único, na forma original.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a

técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N° 811/2007
Declara de utilidade pública a Fundação Educativa e Cultural Anita

Ricciardi, com sede no Município de Guaxupé.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Fun dação Educativa e

Cultural Anita Ricciardi, com sede no Município de Guaxupé.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2007.
Agostinho Patrús Filho, Presidente - Ademir Lucas, relator - Gláucia

Brandão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.466/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.466/2007, de autoria do Deput ado Wander
Borges, que declara de utilidade pública a Sociedade Musical São
Sebastião, 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° 1.466/2007
Declara de utilidade pública a Sociedade Musical São Sebastião,

com sede no Município de Sabará.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Soc iedade Musical São

Sebastião, com sede no Município de Sabará.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2007.
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Agostinho Patrús Filho, Presidente - Ademir Lucas, relator - Gláucia
Brandão.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
1.624/2007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.624/2007, de autoria do Deput ado Sebastião

Helvécio, que declara de utilidade pública a Associação Beneficente e
Cultural Amigos do Noivo, com sede no Município de Juiz de Fora, foi
aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N° 1.624/2007
Declara de utilidade pública a Associação  Beneficente  e Cultural

Amigos do Noivo - Aban -, com sede no Município de Juiz de Fora.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação

Beneficente e Cultural Amigos do Noivo - Aban -, com sede no
Município de Juiz de Fora.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 28 de novembro de 2007.
Agostinho Patrús Filho, Presidente - João Leite, relator - Gláucia

Brandão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.641/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.641/2007, de autoria do Deput ado Carlos
Mosconi, que declara de utilidade pública a associação Rede Mineira
de Inovação - RMI -, 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° 1.641/2007
Declara de utilidade pública a entidade Rede Mineira de Inovação -

RMI -, com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a ent idade Rede Mineira

de Inovação - RMI -, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2007.
Agostinho Patrús Filho, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

Ademir Lucas.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.671/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.671/2007, de autoria do Deput ado Sebastião
Helvécio, que declara de utilidade pública a Academia Rio-Pombense
de Ciências, Letras e Artes, com sede no Município de Rio Pomba, 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° 1.671/2007
Declara de utilidade pública a Academia Rio-Pombense de Ciências,

Letras e Artes, com sede no Município de Rio Pomba.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Aca demia Rio-

Pombense de Ciências, Letras e Artes, com sede no Município de Rio
Pomba.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 28 de novembro de 2007.
Agostinho Patrús Filho, Presidente - João Leite, relator - Gláucia

Brandão.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE
O Sr. Presidente despachou, em 11/12/2007, a seguinte
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comunicação:
Do Deputado Tiago Ulisses, notificando o falecimento do Sr. José

Sacido Barcia Filho, ocorrido em 8/12/2007, no Município de São
Lourenço. (- Ciente. Oficie-se)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 14 DE DEZEMBRO DE 2007

ATAS
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA EM 12/12/2007
Presidência do Deputado Doutor Viana

Sumário: Comparecimento - Falta de quórum - Ordem do dia.
Comparecimento

- Comparecem as Deputadas e os Deputados:
Doutor Viana - José Henrique - Ademir Lucas - Almir Paraca - André

Quintão - Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros - Djalma Diniz - Durval
Ângelo - Elisa Costa - Fahim Sawan - Gilberto Abramo - Gustavo
Valadares - Hely Tarqüínio - João Leite - Luiz Humberto Carneiro -
Padre João - Paulo Cesar - Ronaldo Magalhães - Rosângela Reis -
Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Wander
Borges - Weliton Prado.

Falta de Quórum
O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 14h1min, a lista de

comparecimento não registra a existência de número regimental. A
Presidência deixa de abrir a reunião, por falta de quórum, e convoca
as Deputadas e os Deputados para as extraordinárias de logo mais,
às 20 horas, e de amanhã, dia 13, 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.).

ATA DA 56ª REUNIÃO ESPECIAL DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 28/11/2007

Presidência do Deputado José Henrique
Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa -

Registro de presença - Destinação da reunião - Execução do Hino
Nacional - Palavras do Deputado Durval Ângelo - Exibição de vídeo -
Entrega de placa - Palavras do Sr. José Maria Soares - Apresentação
musical - Palavras do Sr. Presidente - Encerramento.

Comparecimento
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- Comparecem os Deputados e as Deputadas:
José Henrique - Almir Paraca - Dalmo Ribeiro Silva - Durval Ângelo -

Elisa Costa - Padre João - Paulo Guedes - Rosângela Reis - Wander
Borges - Zé Maia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Às 20h13min, declaro

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

Ata
- A Deputada Elisa Costa, 2ª-Secretária “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.
Rafael Andrade, Secretário Adjunto da Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Econômico, representando o Governador do Estado,
Aécio Neves; José Maria Soares, Presidente da Federação dos
Trabalhadores nas Indústrias Extrativas do Estado de Minas Gerais -
Ftiemg -; José Fernando Coura, Presidente do Sindiextra; e Deputado
Durval Ângelo, autor do requerimento que deu origem a esta
homenagem.

Registro de Presença
O locutor - Gostaríamos de registrar a presença dos Exmos. Srs.

Paulo Camillo Penna, Diretor-Presidente do Instituto Brasileiro de
Mineração; Vereador Sudário Gomes de Medeiros, de Dionísio; José
Francisco de Souza Filho, da Federação dos Vestuários de Minas
Gerais; Reinaldo Cabral, Presidente da Federação dos Trabalhadores
Urbanos; Geraldo Soares, Presidente de sindicato, em Dionísio; José
Osvaldo de Souza, Presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas
Indústrias Extrativas de Paracatu; Terezino Cordeiro, Presidente do
Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias de Madeira e Lenha de
Capelinha e Minas Novas; Eujácio Antônio, Diretor do jornal “Edição
do Brasil”, na pessoa do qual estendemos nossas saudações aos
demais jornalistas presentes; Agostinho José de Sales, Presidente do
Sindicato Metabase, de Brumadinho e região; Raimundo Martins da
Silva, Presidente do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da
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Extração de Madeira de Córrego Novo; da Exma. Sra. Alessandra
Parreiras Fialho, Chefe de Relações de Trabalho da Delegacia
Regional do Trabalho de Minas Gerais; e do Exmos. Srs. Agnaldo
Figueiredo dos Reis, Vereador de Divinolândia de Minas; e Aplígio
Guimarães, representando a Confederação Nacional dos
Trabalhadores na Indústria.

Destinação da Reunião
O locutor - Destina-se esta reunião a homenagear a Federação dos

Trabalhadores nas Indústrias Extrativas do Estado de Minas Gerais -
Ftiemg - pelos seus 50 anos de fundação.

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

será executado pela Banda de Música do Corpo de Bombeiros Militar
de Minas Gerais, sob a regência do Subtenente Marcos Soel Paulino.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.
Palavras do Deputado Durval Ângelo

Exmos. Srs. Deputado José Henrique, 2º-Vice-Presidente desta
Casa; Deputada Rosângela Reis, Presidente da Comissão do
Trabalho, da Previdência e da Ação Social; amigo José Maria Soares,
Presidente da Federação dos Trabalhadores nas Indústrias Extrativas
do Estado de Minas Gerais - Ftiemg -; Rafael Andrade, Secretário
Adjunto de Desenvolvimento Econômico; José Fernando Coura,
Presidente do Sindiextra; sindicalistas de diferentes cidades de Minas
Gerais já nominados; João Paulo Pires de Vasconcelos, ex-Deputado
Federal, constituinte e assessor da Federação; minhas senhoras;
meus senhores; e telespectadores da TV Assembléia; gostaria de
iniciar talvez fazendo duas breves linhas do tempo, que penso serem
necessárias. Uma primeira será sobre a questão do sindicalismo no
mundo e no Brasil, e uma segunda será sobre a questão da
importância do extrativismo em Minas Gerais. Termino, depois,
falando sobre a Ftiemg.

O movimento sindical como conhecemos hoje é depositário de uma
herança muito forte de organização dos povos oprimidos, no decorrer
de toda a história humana. Havia contradições de classe, processo de
exclusão e, em contrapartida, o seu oposto: a luta por sobrevivência,
em alguns casos, melhores condições e ampliações de direito. Será a
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Inglaterra do início do século XIX, a Inglaterra da tradição de quatro
anos em busca de direitos e redução do poder absolutista do rei, que,
primeiro, proclama a questão dos direitos civis. Foi lá também que se
deram a primeira e a segunda revolução industrial, caracterizando
esse processo de acumulação do capital de forma mais clara com o
surgimento da burguesia. Veremos, no início do século XIX, a
organização das uniões do mundo do trabalho. Estas acabam por
evoluir para a estrutura sindical que temos hoje.

As bandeiras de luta surgiram em um processo nascente do
capitalismo em que a exploração era extrema e a jornada do trabalho
era ampla, com 16 ou 18 horas. Havia também a exploração do
trabalho feminino e, particularmente, um triste registro para a história
da humanidade: a exploração do trabalho infantil. Será nessa
Inglaterra que veremos essas organizações se ampliarem na busca da
conquista de direitos, como a limitação da jornada de trabalho, o
estabelecimento de salário e também um direito fundamental: o direito
de trabalhadoras e trabalhadores se organizarem no mundo do
trabalho. É interessante que também da própria Inglaterra surgem
idéias novas, do ponto de vista teórico do socialismo, superando a
antiga visão idílica do socialismo utópico e construindo uma análise da
estrutura do funcionamento do capitalismo e da sua superação de
forma mais firme, a partir do capital. Então, toda a estrutura sindical
que temos hoje, com toda a certeza, deve um tributo a essas uniões
do mundo do trabalho e a esse processo de organização de
trabalhadores de minas de carvão e das indústrias nascentes e têxteis
de algumas regiões da Inglaterra, que acabaram por se constituir em
muito da nossa organização de hoje.

O Brasil, com a mudança da força de trabalho, o fim da escravidão e
o processo migratório do final do Século XIX e início do Século XX, é
marcado por uma organização sindical mais livre do
anarcossindicalismo.

É interessante ouvirmos falar hoje em tantas estruturas de
organização de trabalhadores.

João Paulo,  em 1906 foi criada a primeira Central Operária
Brasileira - COB. Também em 1906, ocorreu a primeira greve geral no
Brasil dos setores de transporte, padaria, outras incipientes indústrias
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alimentícias e setores de eletricidade e bonde que se organizavam na
sociedade brasileira.

Registro a presença da Líder do PT, companheira Elisa Costa, e do
Deputado do PSDB, Zé Maia. Sejam bem-vindos a esta homenagem.

O que ocorre no Brasil não é diferente de outros países. Mas, em
países de capitalismo atrasado, a dura repressão foi mais forte. A
repressão das alianças - governo e patrões, governo e capitalistas -
fez-nos viver no Brasil um dos espetáculos mais duros. Chegaram a
criar leis em 1920 que foram colocadas em prática em 1922, como a
Lei Adolfo Gordo, de um Deputado, e que proibia qualquer militância
de sindicalista estrangeiro no Brasil. Punia-se com extradição sumária,
sem processo de julgamento, sem nenhuma participação na vida
sindical. A década de 20 foi um período do Estado policial e da crise
da política do café-com-leite. A repressão voltou-se mais violenta
contra os trabalhadores.

Nesse grande e violento processo de exploração, nossa organização
sindical ainda resistia, continuava sobrevivendo. No Estado Novo, de
Getúlio, a partir de 1937, houve uma idéia nova de como controlar o
movimento sindical. Getúlio Vargas percebeu que a repressão era um
pouco como a teoria do bolo. Qualquer dona de casa sabe que,
quanto mais se bate, mais o bolo cresce. Getúlio adotou uma nova
estratégia, copiando a Polaca, por meio do mineiro Chico Campos.
Em 1937, montou no Brasil toda uma estrutura sindical baseada na
“Carta Del Lavoro”, na Carta do Trabalho, de Mussolini. Passamos a
ter o sindicalismo oficial, consentido, ou, como diziam alguns
historiadores, sindicalismo amarelo. Foi criada toda uma estrutura
sindical. Os sindicatos poderiam viver sem sócios, sem trabalhadores,
e a repressão foi muito mais refinada pelo imposto sindical e outras
questões que se abateram fortemente sobre o movimento sindical.

É evidente que isso não ocorria sem tensões. Havia tensões
permanentes, mesmo no período da repressão dura de Getúlio, que
alguns consideram o pai dos pobres. Outros dizem que ele foi o pai
dos pobres, mas a mãe dos ricos. Quem é mais bondoso com seus
filhos? Em todas as histórias de família, o coração de mãe é muito
maior. Mas toda essa história se deu com muita tensão.

Os anos 50 representam uma retomada desse novo sindicalismo.
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Era ano de força dos ferroviários, de organização das ligas
camponesas com Francisco Julião, deixando de ser um fenômeno
restrito de Pernambuco ou do Nordeste brasileiro, chegando em todo
o País. O sindicalismo rural tem grande força no Brasil inteiro.
Também os trabalhadores das indústrias extrativas começam a se
organizar de forma mais forte.

Conhecemos bem o capítulo da ditadura. O Golpe Militar ocorreu em
1º de abril, muito embora não gostem de admitir essa data para o
Golpe, pois 1º de abril é considerado o dia da mentira. O Golpe Militar
ocorreu na madrugada de 1º/4/64, e foram 19 anos, 20 anos de uma
repressão violenta contra sindicalista e todos que pensavam diferente.

É importante para nós o marco dos anos 80, a partir do Sindicato
dos Metalúrgicos de João Monlevade, onde tínhamos um grande
sindicalista muito combativo, o João Paulo Pires. Aí, começa a nascer
um novo sindicalismo no Brasil, que logo plantou semente nos
servidores públicos, especialmente da educação do Rio Grande do
Sul, passando por Minas, São Paulo, até o Nordeste, ajudando, de
alguma forma, a fortalecer o movimento. E contribuiu também com o
surgimento dos metalúrgicos, no ABC; dos bancários, em Belo
Horizonte e no Rio Grande do Sul; dos petroleiros de Paulínia, e
tantos outros.

Penso que todos os sindicalistas aqui presentes, todos que militam
na vida sindical, são tributários de uma bela história, e não nos
podemos esquecer disso. O povo que perde sua história perde sua
memória; quem perde sua memória perde sua cultura; quem perde
sua cultura é um povo dominado. Temos de ter isso sempre em mente
nessa história de luta.

A segunda linha de tempo, também curtinha, que gostaria de fazer é
a questão dos ciclos extrativistas em Minas Gerais. O que marca
Minas Gerais são os ciclos extrativistas nos diferentes momentos da
história: a busca do ouro, todos os conflitos e as idéias libertárias que
eles traziam. Então veremos a questão de todo o processo de
ocupação do sertão e do interior de Minas em busca do ouro, ou, no
caso dos bandeirantes paulistas, o sonho da esmeralda e tantos
outros sonhos de pedras preciosas. O diamante na região de
Diamantina e em todo o Jequitinhonha. Veremos que todo o processo
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de ocupação de Minas, todo o processo de luta que se deu no Estado
tem a ver com a questão da indústria extrativista: o processo de
ocupação, de espoliação, de resistência na extração do minério; e,
mais recentemente, o ouro verde, que se chama eucalipto, todo o
processo de indústria extrativa, de ocupação do deserto verde, de
resistência, de luta. Já fizemos tantas reuniões na Comissão de
Direitos Humanos, e isso já é cartilha, de cor e salteado, para todos
vocês.

Celebramos hoje 50 anos de uma federação herdeira dessas duas
vertentes que citei, uma federação combativa, que organiza os
trabalhadores, que procura ser resposta à luta dos trabalhadores, que
tem hoje, à frente, o companheiro José Maria, que já foi ameaçado de
morte - já tentaram matá-lo. Um companheiro que tem fibra,
resistência, que é herdeiro de toda a tradição dessa primeira vertente.
Uma federação ligada ao próprio ciclo de ocupação, de
desenvolvimento e de feitura de Minas Gerais. Não é à toa que temos
o nome de Minas Gerais.

Com toda a certeza, Minas é ouro, é diamante, é ferro. E são os
trabalhadores de Minas Gerais que produzem essa riqueza e, tendo à
frente a sua Federação, são muito mais que isso: é gente, é carne, é
ser humano.

Celebramos o aniversário de uma federação, de uma base sindical
pela qual já passaram, além do José Maria, tantas lideranças
expressivas. Poderia citar aqui 3, 4, 5, 10; mas quero citar só um
homem que, para mim, é um exemplo pessoal de vida, uma
referência. A maior alegria que tive, como Deputado, foi quando pude
apresentar um projeto de lei anistiando-o - ele foi cassado pelo
arbítrio. E minha maior alegria foi quando pude editar e prefaciar o
livro de Michel Le Ven sobre sua vida, sua história. Agora, ao citar o
seu nome, não podemos fazê-lo sem que haja muitos aplausos no
Plenário. Estou falando do José Gomes Pimenta, o companheiro
Dazinho.

Como dirigente dos mineiros de Nova Lima, nas lutas pelo aumento
do salário mínimo do final dos anos 50 e dos anos 60, o nosso João
Paulo já militava - sabe, Djavan - no movimento sindical; nós, não.

O João era o primeiro da fila nesta Assembléia. O nome do Dazinho



1664

marcou toda essa luta. Foi Deputado aqui, cassado pelo arbítrio da
ditadura militar, e um cristão comprometido. Não podemos nunca
deletar das nossas memórias o que representou a ditadura militar. O
interessante é que o título do livro de Dazinho, “Um Cristão nas
Minas”, emergiu com muita rapidez e facilidade. Por que nas Minas?
Porque ele era mineiro de profissão, trabalhava na mina de Nova Lima
para tirar dali o ouro que, muitas vezes, não chegava à casa ou à
mesa dos trabalhadores brasileiros, porque ia para o exterior. Era
duplamente mineiro, porque nasceu neste Estado, e triplamente
mineiro, porque conhecia as profundezas das minas interiores do ser
humano. Era um homem de grande sensibilidade.

Ao comemorarmos hoje os 50 anos da Federação dos
Trabalhadores nas Indústrias Extrativas do Estado de Minas Gerais -
Ftiemg -, fico feliz por ter sido escolhido por ela para fazer esta
homenagem, por saber que por trás da Federação há os lenhadores,
o pessoal que corta os eucaliptos, os mineiros das minas mais
profundas e ainda, Zé Maria, tem o nome do Dazinho. Parabéns!
Como disse Fernando Pessoa, quando escreveu o poema “Mar
Português”, em que fala das conquistas de Portugal - poderia falar das
conquistas da Federação -, muito do sal daquele mar eram lágrimas
de Portugal ou lágrimas dos povos dominados; e quem não tiver
coragem ou ousadia de atravessar o Bojador, o cabo, não irá além da
dor. Ele termina esse poema de forma extraordinária, com versos que
acho que são consagrados e que ofereço a toda a diretoria da
Federação, aos homens e mulheres sindicalistas das indústrias
extrativas que aqui estão: “Tudo vale a pena se a alma não é
pequena”. E hoje estamos homenageando vocês, que têm uma alma
muito grande, do tamanho do mundo, do infinito. Parabéns.

Exibição de Vídeo
O locutor - Convidamos os presentes a assistir a vídeo institucional

da entidade homenageada nesta noite.
- Procede-se à exibição do vídeo.

Entrega de Placa
O locutor - Neste instante, o Deputado José Henrique,

representando o Presidente da Assembléia Legislativa, o Deputado
Alberto Pinto Coelho, fará entrega ao Sr. José Maria Soares,
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Presidente da Ftiemg, de placa alusiva a esta homenagem. A placa
contém os seguintes dizeres: “As atividades desenvolvidas pela
Federação dos Trabalhadores nas Indústrias Extrativas do Estado de
Minas Gerais - Ftiemg - revelam o comprometimento com seus
filiados, que dispõem da total assistência da entidade para a melhoria
da qualidade de vida, a garantia de boas condições de trabalho e a
conscientização política. A homenagem do Legislativo mineiro à
Ftiemg pelos 50 anos de serviços prestados aos trabalhadores do
ramo e ao Estado”.

O Sr. Presidente - Convido o Deputado Durval Ângelo, autor do
requerimento, para também fazer a entrega.

- Procede-se à entrega da placa.
Palavras do Sr. José Maria Soares

Senhoras e senhores, boa noite. Em nome da Federação dos
Trabalhadores nas Indústrias Extrativas do Estado de Minas Gerais,
cumprimento o Deputado José Henrique, 1º-Vice-Presidente da
Assembléia Legislativa do Estado, na pessoa de quem cumprimento
os demais companheiros da Mesa e todos os presentes.

Hoje, 28 de novembro de 2007, a Federação dos Trabalhadores nas
Indústrias Extrativas do Estado de Minas Gerais completa 50 anos de
existência. Desde a sua fundação, na década de 50, a Ftiemg tem
sido um símbolo de resistência do trabalhador. Sua luta por melhores
condições de trabalho e pela dignidade do ser humano atravessou 50
anos, chegando aos dias atuais. Ao longo desse período, os
trabalhadores conquistaram muitas vitórias, todas conseqüência de
lutas árduas e persistentes negociações, tanto com os empresários
quanto com o governo. Mas devemos lembrar que ainda há muito a se
fazer.

Nossa realidade apresenta, ainda nos dias de hoje, casos de total
desrespeito à legislação trabalhista. Existem milhares de pessoas em
condições precárias de trabalho. A federação extrativa representa
muitos desses trabalhadores, já que a extração é um setor amplo e
vigoroso em Minas Gerais. Nossa entidade é composta por sindicatos,
que atuam em suas regiões. Representamos ainda os trabalhadores
inorganizados, aqueles que não possuem uma entidade sindical em
sua base de atuação. Por representarmos milhares de trabalhadores,
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a federação extrativa desempenha um papel vital: o de defender os
interesses de uma categoria profissional ampla e diversificada.
Representamos o trabalhador que enche um forno a carvão, que corta
a lenha e que extrai o minério de ferro do fundo da terra. Somos uma
entidade com milhares de corações, que anseiam por um mundo mais
igual, em que a riqueza gerada pelo trabalho possa ser dividida com
maior igualdade.

Hoje é um momento de comemoração e de recordação. Devemos
lembrar os momentos de vitória, que muito nos orgulham, mas este
também é um momento de pausa, de reflexão. Ainda há muito a se
fazer. Que cada um reflita e pergunte a si mesmo: o que posso fazer
para melhorar o mundo em que vivo? O que posso fazer para
amenizar a exploração que insiste em destruir a vida de tantos
trabalhadores?

Como Presidente da Federação Extrativa e como sindicalista,
trabalhador e brasileiro, agradeço a presença de vários companheiros
e companheiras, sindicalistas e autoridades, como a representante do
Ministério do Trabalho, a Dra. Alessandra, ao Aílton e a outros, ao
Deputado Durval Ângelo, ao Deputado José Henrique, que está
conduzindo essa cerimônia, ao Secretário de Governo, ao Dr.
Fernando Coura.

Lutamos muito para melhorar as condições de trabalho. Agradeço
aos meus companheiros sindicalistas, também aos companheiros
Presidentes de sindicatos de cada base, que também têm travado sua
luta por melhores condições de vida; e a todos os outros
companheiros de luta no dia-a-dia, aos funcionários da Ftiemg, que
também trabalham arduamente para melhorar as condições de vida
dos trabalhadores; à assessoria jurídica, à assessoria de
comunicação, enfim, a todos que, de certa forma, dão sua
contribuição; aos meus filhos e ao meu neto, que estão ali e que têm-
me ajudado muito. Sem eles não vamos para a frente. Acima de tudo,
agradeço a Deus, em primeiro lugar, por nos dar força, coragem e
determinação. É dessa forma que quero terminar, agradecendo a
todos, orgulhoso pelos 50 anos que a Federação completa hoje. Muito
obrigado.

Apresentação Musical
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O locutor - Convidamos os presentes a ouvir, da Banda de Música
do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, sob a regência do
Subten. Marcos Soel Paulino, as canções “Oh, Minas Gerais!” e
“Dobrado 220”.

- Procede-se à apresentação musical.
O Deputado Durval Ângelo - Fugindo ao protocolo, gostaria de dizer

que esta Casa tem um grande carinho pelos Bombeiros Militares. O
projeto que mais rápido tramitou foi a emenda que tornou
independente o Corpo de Bombeiros, tamanho o carinho que todos os
Deputados têm pela corporação. Deixamos nosso agradecimento
pelos relevantes serviços que prestam.

Abusando da banda de vocês e do Subtenente Marcos, gostaria que
executassem mais um número. Hoje, dia 28, a Ftiemg comemora 50
anos. Toquem “Parabéns para você” em homenagem à luta desses
sindicalistas. À dor e à alegria, às lágrimas e aos sorrisos, frutos da
luta pela organização sindical. Que possamos aproveitar os 50 anos
para tocar “Parabéns para você”.

- Procede-se à apresentação musical.
Palavras do Sr. Presidente

Exmos. Srs. Rafael Andrade, Secretário Adjunto do
Desenvolvimento Econômico; José Maria Soares, Presidente da
Federação dos Trabalhadores nas Indústrias Extrativas do Estado de
Minas Gerais; José Fernando Coura, Presidente do Sindiextra;
Deputado Durval Ângelo, autor do requerimento que deu origem a
esta homenagem, a quem parabenizo. Quero dizer que, hoje, nesta
Casa, neste Plenário, já tivemos três reuniões, e ele esteve aqui por
várias vezes na tribuna, debatendo algum projeto. Nesta noite,
entretanto, de forma diferente, ele nos deu uma aula sobre a história
do sindicalismo, desde sua fundação na Europa e no Brasil.
Parabenizo-o por esta homenagem. Quero cumprimentar ainda a
Deputada Elisa Costa, Líder do PT; o João Paulo Pires, ex-Deputado,
ex-Secretário de Estado e sindicalista; os demais sindicalistas
presentes; os familiares que trabalham na indústria extrativista; e o
Subten. Marcos Soel Paulino e a Banda de Música do Corpo de
Bombeiros Militar, que nos honra e traz mais alegrias para esta Casa.

Há 50 anos a Federação dos Trabalhadores nas Indústrias
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Extrativas do Estado de Minas Gerais vem se destacando na
importante tarefa de representar, em uma federação estadual, os
trabalhadores e os sindicatos da indústria extrativa mineral e vegetal.
Além de auxiliar seus filiados nas questões concernentes aos direitos
trabalhistas, vem promovendo cursos e seminários sobre temas de
interesse fundamental para os trabalhadores, como a segurança, a
prevenção de doenças do trabalho e as perspectivas do mercado
profissional. Sua atuação também abarca, além da atenção ao
crescimento econômico das localidades de sua base territorial, o
cuidado com os associados e seus familiares, no que diz respeito à
assistência social e previdenciária bem como à saúde e à educação.
Entre suas ações mais reconhecidas em prol dos associados que
trabalham nas atividades de florestamento e carvoejamento,
encontram-se as denúncias à terceirização ilegal e ao trabalho
escravo e infantil nas carvoarias das empresas plantadoras de
eucalipto. Tem também auxiliado na fiscalização das condições de
trabalho e realizado negociações salariais em benefício dos
trabalhadores extrativos. Contando hoje com 29 sindicatos, foi
inicialmente constituída pelos sindicatos de Nova Lima, Mariana,
Congonhas do campo, Cachoeira do Campo, Conselheiro Lafaiete e
Itabira. É a única entidade no Brasil que também abrange as
associações das categorias dos assalariados na extração de madeira
e lenha, florestamento e reflorestamento, além do extrativismo
mineral.

No entanto, de uma base estimada em 100 mil trabalhadores no
setor, num universo de mais de 1.700 empresas, apenas 18 mil estão
sindicalizados, podendo, entre outras vantagens, gozar de assistência
médica na prática de uma profissão sujeita a acidentes fatais e a
aposentadorias por invalidez. As causas de acidentes e doenças
profissionais ligam-se a fatores sociais, como a baixa escolaridade do
trabalhador e a carência de treinamentos visando à prevenção. Muitas
empreiteiras têm contratado empregados de forma irregular, sem lhes
oferecer um serviço especializado em saúde, higiene e segurança do
trabalho. Quase 3% das aposentadorias por invalidez e quase 2% dos
acidentes fatais no Brasil ocorrem na indústria extrativa, números
bastante altos, em parte devido ao uso de equipamentos de proteção
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inadequados.
Portanto a luta da Federação em prol da importância dos sindicatos

e, em última instância, em defesa dos trabalhadores do setor merece
o apoio e o engajamento de todos nessa importante e urgente missão.
Em nome da Assembléia Legislativa e de todo o povo mineiro por ela
representado, cumprimentamos o atual Presidente, José Maria
Soares, que leva adiante, com bastante empenho, essas cinco
décadas de realizações de uma das mais combativas federações
sindicais de Minas Gerais. Acreditamos no sucesso dessa luta, em
nome da qualidade de vida e da evolução econômica e social dos
trabalhadores representados pela entidade, tendo em vista um país
mais justo, capaz de oferecer a plena cidadania a cada um de seus
habitantes. 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 extraordinária de amanhã, dia 29, 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.

ATA DA 83ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 11/12/2007

Presidência do Deputado José Henrique
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Atas - Questões de

ordem - Encerramento.
Comparecimento

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

Carvalho - Dinis Pinheiro - Alencar da Silveira Jr. - Ademir Lucas -
Almir Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos
Arantes - Antônio 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 - Doutor Rinaldo - Durval Ângelo - Elisa Costa - Elmiro
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Nascimento - Eros Biondini - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Getúlio
Neiva - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gláucia Brandão - Gustavo
Valadares - Hely Tarqüínio - 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 - Rêmolo Aloise - Rômulo Veneroso - Ronaldo Magalhães -
Rosângela Reis - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Vanderlei
Miranda - Walter Tosta - Wander Borges - Weliton Prado - Zé Maia -
Zezé Perrella.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Às 20 horas, 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
Atas

- A Deputada Gláucia Brandão, 2ª-Secretária “ad hoc”, procede à
leitura das atas das duas reuniões anteriores, que são aprovadas sem
restrições.

Questões de Ordem
O Deputado Gilberto Abramo - Sr. Presidente, gostaria de uma

explicação, porque, na sexta-feira, apresentamos à Comissão de
Fiscalização Financeira um requerimento em que solicitamos uma
nota técnica da Secretaria de Fazenda, esclarecimentos sobre as
emendas apresentadas pelas Sras. e Srs. Deputados e que não foram
acatadas. O motivo é que, no parecer do relator, não havia justificativa
plausível. Eu gostaria de saber de V. Exa. se a Mesa já tem essa
informação, se o requerimento já foi encaminhado à Secretaria de
Fazenda ou não.

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Deputado que
verificaremos e, oportunamente, faremos os devidos esclarecimentos.

O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, temos de apreciar o
Projeto de Lei n° 1.585/2007, do Governador do Esta do, um projeto
que já se encontra em faixa constitucional, sobrestando a pauta.



1671

Precisamos de 39 votos para a sua apreciação. V. Exa. pode perceber
que não há comissão em funcionamento, portanto, solicito o
encerramento, de plano, da reunião, para que haja o quórum
necessário para a apreciação da matéria.

Encerramento
O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de

número regimental para a continuação dos trabalhos e encerra a
reunião, convocando as Deputadas e os Deputados para as
extraordinárias de amanhã, dia 12, às 9 e às 20 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.

ATA DA 84ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 12/12/2007

Presidência do Deputado Doutor Viana
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata; discursos dos

Deputados Durval Ângelo e Irani Barbosa; aprovação - Questão de
ordem - Encerramento.

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

Carvalho - Dinis Pinheiro - Alencar da Silveira Jr. - Adalclever Lopes -
Ademir Lucas - Almir Paraca - Ana Maria Resende - Antônio Carlos
Arantes - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Bráulio
Braz - Carlin Moura - Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Chico Uejo -
Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Délio Malheiros - Delvito Alves -
Dimas Fabiano - Djalma Diniz - Domingos Sávio - Durval Ângelo -
Elisa Costa - Elmiro Nascimento - Eros Biondini - Fábio Avelar - Fahim
Sawan - Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gláucia
Brandão - Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Irani
Barbosa - Jayro Lessa - João Leite - Juninho Araújo - Lafayette de
Andrada - Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Luiz Tadeu
Leite - Mauri Torres - Neider Moreira - Padre João - Paulo Cesar -
Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Rômulo Veneroso
- Ronaldo Magalhães - Rosângela Reis - Ruy Muniz - Sargento
Rodrigues - Sebastião Costa - Vanderlei Jangrossi - Vanderlei
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Miranda - Walter Tosta - Wander Borges - Weliton Prado - Zé Maia -
Zezé Perrella.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 9h10min, a lista de

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

1ª Parte
Ata

- O Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à
leitura da ata da reunião anterior.

O Sr. Presidente - Em discussão, a ata. Com a palavra, para discutir,
o Deputado Durval Ângelo.

O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.
Deputados, a ata é sempre um retrato fiel e real da reunião anterior.
Por isso, é o instrumento que faz registros para a posteridade. Com
toda a certeza, servirá de fonte de estudos para pesquisadores,
estudiosos e historiadores que desejarem adentrar os meandros do
processo legislativo da Casa Maior de leis de Minas Gerais. Para que
seja feito esse registro fiel, é importante colocar na ata o motivo que
levou este Deputado a solicitar o encerramento da reunião de ontem à
noite. Este Deputado justificou o seu pedido dizendo que a matéria
tributária que iríamos apresentar exigia quórum qualificado de 39
parlamentares. Naquele momento, não tínhamos nem sequer 25
Deputados neste Plenário. No meu entender, um tema dessa
importância, que tem trazido tanta paixão, tanta controvérsia a
respeito de mudanças na lei tributária do ICMS e, ao mesmo tempo,
tantas especulações - como é normal em qualquer matéria tributária -
não poderia ser apreciado sem quórum qualificado. Seria, a meu ver,
uma redução da qualidade do processo legislativo, que deve
acontecer em sua plenitude, em sua legalidade plena. Um aspecto
fundamental dessa legalidade é a questão da exigência do quórum.

Sabemos que essa matéria tem dezenas e dezenas de emendas
que demonstram o interesse dos Deputados pela causa pública e,
principalmente, pelo contribuinte. Sabemos que Minas Gerais é o
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Estado da Federação com a maior carga tributária. O jornal “O
Tempo” trouxe, de forma muito clara, em uma reportagem publicada
há algumas semanas, a altíssima carga tributária do Estado. A maioria
dos Estados do Brasil paga 2% de IPVA, e, Minas, graças a um
presentinho do Eduardo Valério Azeredo, paga 4%. Nessa época, eu
já era Deputado, essa medida só foi aprovada às 23 horas do dia 31
de dezembro do ano em questão. O Sr. Eduardo Valério Azeredo, que
encaminhou a matéria, é colecionador de miniaturas de carros e de
tampinhas de garrafa, “hobby” muito criativo, inteligente e intelectual.
Em relação aos outros tributos, como por exemplo o do álcool,
pagamos 25%, enquanto todos os Estados pagam 12%. Eu poderia
enumerar vários outros aspectos.

Gostaria que constasse na ata o motivo pelo qual suspendi a
reunião, que não foi por obstrução, pois, se aqui estivessem os 39
Deputados, com toda a certeza, mesmo que houvesse alguns
pianistas que digitassem os nomes, apesar de estarem em Brasília e
em São Paulo, não levantaria problemas e olharia pela questão
formal, mesmo que acredite haver muitos candidatos a artista
“pianando” por aqui. Se estivessem presentes 39 Deputados, mesmo
que fossem pianistas, não criaria problemas em relação à votação da
matéria.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir, o Deputado Irani
Barbosa.

O Deputado Irani Barbosa - Sr. Presidente, muito obrigado pela
gentileza. Agradeço também ao Deputado Bonifácio Andrada.

O Sr. Presidente - O nome do Deputado é Lafayette de Andrada.
O Deputado Irani Barbosa - Sr. Presidente, chamei-o de ancestral,

porque esse pessoal, antes de os portugueses chegarem, já estava
aqui com a escritura na mão para mostrar que eram os donos da terra.
Qualquer um que seja Bonifácio, Andrada e Barbacena veio para cá
mais esperto do que todos nós juntos.

Sr. Presidente, ocupo esse microfone porque algumas notícias nos
preocupam. As manchetes dos jornais divulgam que foi desarticulada
uma quadrilha de sonegadores de ICMS ligada ao setor metalúrgico
de Minas Gerais e de Pernambuco. Isso é algo da maior gravidade.

Em outra matéria, o Presidente da OAB...
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O Sr. Presidente - Deputado, em seguida, concederei a palavra pela
ordem a V. Exa., porque esse assunto não tem relação com a ata.

O Deputado Irani Barbosa - Eu chegarei lá. Há um preâmbulo. Todo
livro tem o prefácio, a dedicatória e uma série de itens. V. Exa. é um
senhor formado em Medicina, lê muito, é intelectual e viajado, fala
várias línguas. Pelo amor de Deus, não vamos tocar os trabalhos da
Casa como os outros Presidentes do passado, que nunca saíram do
entorno desta cidade, ou tinham de pegar um barbante para fazer
isso, senão não conseguiam voltar.

O Presidente da OAB solicitou ao governo do Estado, taxativamente,
que cumpra o pagamento de precatórios no valor de
R$570.000.000,00. De acordo com o que discutimos nessa ata,
algumas empresas, como a RG e a Múltipla, que têm precatórios a
receber do Estado e débitos de ICMS para compor com Minas Gerais,
estão sendo beneficiadas com as emendas desse projeto, que
reduzem as suas dívidas a 10%.

Mas a dívida do Estado não está sendo mexida. Há o caso da
Ricardo Eletro, que deve uma fábula, e de outras, cujos nomes
citaremos na parte da tarde, que são gigantescas. Neste momento em
que vemos emendas a esse projeto para atender A ou B ou para
atender uma única empresa, uma siderúrgica de transporte de gusa,
que também deve uma fábula para o nosso Estado, isso nos coloca
na rota de investigação da Polícia Federal por formação de quadrilha
e por benefício, em prejuízo do Estado.

Não estou pedindo a V. Exa., mas ao Governador do Estado que
retire esse projeto, para que não tenhamos o nome de ladrões, uma
vez que o nosso ex-Presidente já está sendo investigado por
corrupção e desvio de verba de publicidade desta Casa. Solicito a V.
Exa., junto com todos os Deputados que têm honra nesta Casa, que
solicite ao Sr. Governador que retire esse projeto, sob pena de nos
transformarmos em bandidos da noite para o dia. Muito obrigado, Sr.
Presidente.

O Sr. Presidente - Não havendo retificação a ser feita, dou a ata por
aprovada.

Questão de Ordem
O Deputado Gilberto Abramo - Sr. Presidente, precisamos de 39
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Deputados para a votação dessa matéria, mas temos em Plenário
menos de 20. Sendo assim, solicito a V. Exa. o encerramento da
reunião.

O Sr. Presidente - A Presidência lembra ao Deputado que são
necessários 26 Deputados para discussão e 39 para votação.

O Deputado Gilberto Abramo - Sr. Presidente, V. Exa. encerrou a
discussão, então não estaríamos mais nessa fase.

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, e para a
extraordinária também de hoje, às 20 horas, nos termos do edital de
convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 31ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
SEGURANÇA PÚBLICA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 16ª LEGISLATURA, EM 21/11/2007
Às 9h36min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Sargento Rodrigues, Paulo Cesar e Leonardo Moreira, 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 apreciar matéria constante na
pauta e tratar de assuntos de interesse da Comissão. O Presidente
acusa o recebimento da seguinte proposição, da qual designou o
relator citado a seguir: em turno único, Projeto de Lei nº 1.692/2007
(Deputado Délio Malheiros). 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 1.450/2007. Submetido a discussão e
votação, é aprovado o Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº
1.569/2007. Registra-se a presença do 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
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votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos dos
Deputados Délio Malheiros em que solicita seja realizada reunião
conjunta da Comissão com a de Defesa do Consumidor e
Contribuinte, para, em audiência pública, se discutirem a efetiva
regulamentação e fiscalização do disposto na Lei nº 11.547, de 1994,
que proíbe a venda de bebidas alcoólicas em bares, restaurantes e
estabelecimentos congêneres localizados às margens das rodovias,
tendo em vista a Política Nacional de Combate ao Álcool; Sargento
Rodrigues (4), em que solicita seja realizada reunião para, em
audiência pública, debater as inovações trazidas pela Lei
Complementar nº 95, de 17/1/2007, que altera a Lei nº 5.301, de
16/10/69, que contém o Estatuto do Pessoal da Polícia Militar do
Estado de Minas Gerais, e dá outras providências, aprofundando a
discussão sobre as novas regras de promoção inseridas nesse
diploma legal; em que solicita sejam encaminhados ao Governador do
Estado, ao Vice-Governador do Estado, ao Presidente do Tribunal de
Justiça, ao Ministério Público e ao Secretário de Estado de Defesa
Social os documentos em anexo, 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; em que solicita seja formulado apelo ao
Governador do Estado e ao Vice-Governador do Estado, com vistas a
providência em relação ao manifesto em anexo, encaminhado pelos
Delegados de Polícia lotados na 19ª Delegacia Seccional; em que
solicita seja formulada manifestação de aplauso aos policiais militares
que participaram da ocorrência no dia 12/11/2007, que culminou na
apreensão de adolescente de 17 anos acusado de balear o vendedor
Charles Gonçalves Viana, durante um assalto; solicita ainda, seja
dada ciência desse requerimento ao Cel. PM Hélio dos Santos Júnior,
Comandante-Geral da PMMG. 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, 28 de novembro de 2007.
Sargento Rodrigues, Presidente - Délio Malheiros - Luiz Tadeu Leite.

ATA DA 29ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
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FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 22/11/2007
Às 11h14min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Elisa Costa e os Deputados Zé Maia, Jayro Lessa, Lafayette de
Andrada e Sebastião Helvécio, membros da supracitada Comissão.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Zé Maia, declara
aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior,
considera-a aprovada e solicita aos membros da Comissão presentes
que a subscrevam. A Presidência informa que a reunião se destina a
apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições
da Comissão e comunica o recebimento de ofício publicado no “Diário
do Legislativo”, de 15/11/2007, do Sr. Elmo Braz Soares, Conselheiro
Presidente do Tribunal de Contas do Estado. A seguir comunica que
foi prorrogado até o dia 28/11/2007 o prazo para o recebimento de
emendas aos Projetos de Lei nºs 1.615 e 1.616/2007, e que está
aberto até o dia 30/11/2007 o prazo para o recebimento de emendas
ao Projeto de Resolução nº 1.826/2007. O Presidente acusa o
recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os
relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs 524/2007 (Deputado
Antônio Júlio) e 1.745/2007 (Deputado Sebastião Helvécio), no 1º
turno. Registra-se a presença do Deputado Agostinho Patrús Filho.
Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a
discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à
apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados,
cada um por sua vez, os pareceres pela aprovação, no 1º turno, dos
Projetos de Lei nºs 952/2007 na forma do Substitutivo nº 2, da
Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais (relator: Deputado
Agostinho Patrús Filho); 1.522/2007 na forma do Substitutivo nº 1, da
Comissão de Constituição e Justiça; e 1.583/2007 na forma do
Substitutivo nº 1 (relator: Deputado Lafayette de Andrada); 1.682/2007
(relator: Deputado Jayro Lessa). Os pareceres sobre os Projetos de
Lei nºs 864 e 1.068/2007, 972 e 1.124/2007, no 1º turno, deixam de
ser apreciados em virtude de solicitação de prazo regimental pelos
respectivos relatores, Deputada Elisa Costa e Deputado Sebastião
Helvécio. Na fase de discussão do parecer do relator, Deputado
Lafayette de Andrada, que conclui pela aprovação, no 1º turno, do
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Projeto de Lei nº 1.584/2007 na forma do Substitutivo nº 2, o
Presidente defere o pedido de vista da Deputada Elisa Costa.
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, 28 de novembro de 2007.
Zé Maia, Presidente - Agostinho Patrús Filho - Elisa Costa -

Sebastião Helvécio.
ATA DA 26ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

DIREITOS HUMANOS NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA
DA 16ª LEGISLATURA, EM 26/11/2007

Às 14h15min, comparece na Sala das Comissões 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, que é dada por
aprovada e é subscrita pelo membro da Comissão presente. A
Presidência informa que a reunião se destina a realizar audiência
pública para debater sobre Diplomacia Parlamentar. A Presidência
interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir as Sras. Mary Caetana
Aune, Secretária Nacional Adjunta para Assuntos Externos da
Comunidade Baha'i do Brasil; Elaini Cristina Gonzaga da Silva,
Pesquisadora do Instituto de Direito do Comércio Internacional e
Desenvolvimento; e Leonora dos Santos Guarda, Assistente de
Consultoria da Entidade Universitas e Fundação Alexandre de
Gusmão, representando o Sr. Orlando Fantazzini Neto, Consultor do
Instituto Universitas, os quais 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 nas
notas taquigráficas. A Presidência retoma os trabalhos ordinários da
reunião. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para
a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 29 de novembro de 2007.
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Durval Ângelo, Presidente - João Leite - Antônio Carlos Arantes.
ATA DA 13ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

PARTICIPAÇÃO POPULAR NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 26/11/2007

Às 14h43min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
André Quintão, Carlin Moura e João Leite, membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
André Quintão, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação
de requerimento do Deputado 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 votar propostas de ação legislativa
originárias das audiências públicas do PPAG. O Presidente acusa o
recebimento, em turno único, da Proposta de Ação Legislativa nº
571/2007 (relator: Deputado André Quintão). Passa-se à 2ª Fase da 2ª
Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após a
discussão e votação, são aprovadas, em turno único, cada uma por
sua vez, as Propostas de Ação Legislativa nºs 43, 89, 90 ,95, 96, 98,
122, 145, 174, 314, 317, 362, 364, 421, 424, 432, 442, 443, 444, 481,
483, 488, 489, 490 e 499/2007 (relator: Deputado André Quintão),
128, 129, 130, 146, 148, 168, 170, 227/2007 (relator: Deputado Carlin
Moura), 151, 158, 278, 279, 282, 540 e 542/2007 (relator: Deputado
João Leite); que receberam parecer por sua aprovação na forma de
emendas apresentadas; as Propostas de Ação Legislativa nºs 299,
302, 304 e 328/2007 (relator: Deputado André Quintão), 138, 140,
141, 142, 143, 149, 150, 171 e 173/2007 (relator: Carlin Moura), 152,
153, 155, 156, 157, 162, 164, 165, 166, 273, 276, 277, 280, 295, 296,
297, 298 e 307/2007 (relator: Deputado João Leite), que receberam
parecer pela sua aprovação na forma de requerimentos apresentados;
as Propostas de Ação Legislativa nºs 309/2007 (relator: Deputado
André Quintão), 272, 274 e 275/2007 (relator: Deputado Carlin
Moura), 278 e 279/2007 (relator: Deputado João Leite), que
receberam parecer pela sua aprovação na forma de emendas e
requerimentos apresentados. São rejeitadas as Propostas de Ação
Legislativa nºs 327/2007 (relator: Deputado André Quintão), 144/2007
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(relator: Deputado Carlin Moura) e 160/2007 (relator: Deputado João
Leite). Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para
a próxima reunião extraordinária, em 27/11/2007, às 14h30min, em
28/11/2007, às 10h30min e 14h30min, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 27 de novembro de 2007.
André Quintão, Presidente - Carlin Moura - João Leite.
ATA DA 29ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA
NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA,

EM 27/11/2007
Às 15h2min, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas

Gláucia Brandão, Maria Lúcia Mendonça e Rosângela Reis, membros
da supracitada Comissão. Havendo número regimental, a Presidente,
Deputada Gláucia Brandão, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento da Deputada Rosângela Reis, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante da
pauta. 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 1.468, 1.496 e
1.507/2007. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece
a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2007.
Gláucia Brandão, Presidente - Rosângela Reis - Eros Biondini.

ATA DA 34ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INFORMÁTICA NA 1ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 5/12/2007
Às 10h5min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Ana

Maria Resende e os Deputados Deiró Marra e Carlin Moura, membros
da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Deiró Marra, declara aberta a reunião e, em virtude da
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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 discutir e votar proposições da Comissão. O Presidente
acusa o recebimento das seguintes proposições, para as quais
designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs 1.785/2007
(Deputado Carlin Moura) e 1.789/2007 (Deputada Ana Maria
Resende), em turno único. Registra-se a presença da Deputada Maria
Lúcia Mendonça. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Na fase de discussão
do parecer do relator, Deputado Deiró Marra, que conclui, em 1º turno,
pela aprovação do Projeto de Lei nº 30/2007, na forma do Substitutivo
nº 3, com as Emendas nºs 2 a 5, e pela rejeição das Emendas nºs 1 e
6, o Presidente defere o pedido de vista do Deputado Carlin Moura. O
Projeto de Lei nº 1.565/2007, em 1º turno, é convertido em diligência
ao Conselho Estadual de Educação, a requerimento da relatora,
Deputada Ana Maria Resende, aprovado pela Comissão. Passa-se à
2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e
votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário.
Após discussão e votação, são aprovados, em turno único, cada um
por sua vez, os Projetos de Lei nsº 1.352/2007 (relator: Deputado
Vanderlei Jangrossi), 1.668 e 1.694/2007 (relator: Deputado Carlin
Moura) e 1.717/2007 (relator: Deputado Deiró Marra), que receberam
parecer por sua aprovação. Submetidos a votação, cada um por sua
vez, são aprovados os Requerimentos nºs 1.435, 1.444, 1.495, 1.498
e 1.540/2007. Submetidos a discussão e votação, cada um por sua
vez, são aprovados os Pareceres de Redação Final dos Projetos de
Lei nºs 1.535, 1.548, 1.574, 1.575, 1.579 e 1.617/2007. Passa-se à 3ª
Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e
votação de proposições da Comissão. A Presidência acusa o
recebimento de requerimentos das Deputadas Maria Lúcia Mendonça
e Ana Maria Resende e dos Deputados Deiró Marra e Carlin Moura,
em que solicitam seja realizada reunião conjunta desta Comissão e da
Comissão de Direitos Humanos para, em audiência pública, debater a
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crise institucional por que passa a Fundação Mineira de Educação e
Cultura; do Deputado Carlin Moura em que solicita reunião para, em
audiência pública, debater o Projeto de Lei nº 30/2007. Submetidos a
votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos da
Deputada Ana Maria Resende em que solicita visita desta Comissão
ao Conselho Estadual da Educação, para conhecer o local e seu
funcionamento; das Deputadas Ana Maria Resende e Maria Lúcia
Mendonça, e dos Deputados Deiró Marra e Carlin Moura em que
solicitam seja realizada visita à Curadoria de Fundações do Ministério
Público Estadual, com vistas ao debate da crise institucional que
assola a Fumec e solicitar providências para solucionar as
irregularidades praticadas na instituição, conforme denúncias
apresentadas à Comissão; Carlin Moura, em que solicita reunião para,
em audiência pública, discutir as demissões sumárias de diversos
professores da Fumec, bem como a crise que assola a instituição; em
que solicita sejam ouvidos sobre o mesmo assunto nesta reunião
Alexandre Freire e Fabrício Marques, professores demitidos da
Fumec, Cecília Areas, representante do Sinpro, e Leonardo
Fernandes, aluno da Fumec, Djalma Diniz em que solicita reunião
para, em audiência pública, debater a decisão da Secretaria de
Educação, de desmembrar parte do terreno onde está situada a
Escola Estadual Padre José Maria de Man, conhecida como "Colégio
Polivalente", localizado no Município de Coronel Fabriciano, para
doação à União, a fim de que seja construído o Fórum da Justiça do
Trabalho, além de visita desta Comissão ao local; Dinis Pinheiro em
que solicita reunião conjunta desta Comissão e da Comissão de
Defesa do Consumidor para, em audiência pública, debater o tema " A
Criança e o Consumismo - o papel da família, do Estado, da mídia e
da sociedade em geral"; Deiró Marra, em que solicita seja formulado
apelo à Secretaria de Ciência e Tecnologia, com vistas à implantação
imediata de um restaurante universitário no campus da Unimontes, em
Montes Claros; Carlos Pimenta em que solicita seja formulado apelo
ao Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome com
vistas à implantação de um anexo do Restaurante Popular de Montes
Claros, no campus Universitário da Unimontes, em que solicita seja
formulado apelo ao Comandante Geral da Polícia Militar com vistas à
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instalação de guaritas de segurança nas proximidades das duas vias
de acesso ao campus universitário da Unimontes em Montes Claros;
Ruy Muniz em que solicita sejam requeridas à Uemg e à Unimontes
cópias dos seus estatutos, além de informações que menciona; em
que solicita seja requerido à Unimontes cópia do seu Regimento
Interno; em que solicita sejam requeridas à Fadenor cópias dos
relatórios de atividades da Fundação, referentes aos últimos 5 anos,
com as especificações que menciona; e da Deputada Ana Maria
Resende e dos Deputados Arlen Santiago, Carlos Pimenta, Gil
Pereira, Paulo Guedes, Luiz Tadeu Leite e Ruy Muniz em que
solicitam seja realizada reunião conjunta desta Comissão e da
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social para, em
audiência pública, debater a qualificação profissional e a inserção de
jovens no mercado de trabalho norte mineiro, em especial no
Município de Montes Claros. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 11 de dezembro de 2007.
Deiró Marra, Presidente - Gláucia Brandão - Carlin Moura.

ATA DA 34ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO
AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 5/12/2007
Às 10h15min,  comparecem no auditório do Centro Universitário de

Patos de Minas - Unipam - os Deputados Sávio Souza Cruz, Almir
Paraca e Hely Tarqüínio (substituindo este ao Deputado Inácio
Franco, por indicação da Liderança do PV), 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 Almir Paraca, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a discutir, em audiência pública, a
implementação de políticas públicas para a pesca no Estado e
comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofícios dos Srs.
Rodrigo Filgueira de Oliveira, Promotor de Justiça e Coordenador do
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Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Defesa dos Direitos
Humanos, encaminhando denúncia de degradação ambiental pelo
funcionamento irregular de uma pedreira em Ouro Preto; José Maria
de Castro Matos, Prefeito Municipal de Morro da Garça, e da Sra.
Liliane Diamantino Boaventura, Coordenadora da Agenda 21 Local,
convidando a Comissão de Meio Ambiente para fazer uma parceria no
desenvolvimento do Projeto Coletivo Educador, e para participar do 1º
Fórum Intermunicipal de Meio Ambiente, a ser realizado em
26/1/2008, no Município de Morro da Garça; e ofício do Sr. Carlos
Albérico Villar, do Consulado-Geral do Uruguai em Belo Horizonte,
publicada no “Diário do Legislativo”, em 29/11/2007. A Presidência
interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir os Srs. José Rander,
Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, representando
o Sr. Antônio do Valle Ramos, Prefeito Municipal de Patos de Minas;
Vereador João Batista Donizete da Cruz, Vice-Presidente da Câmara
Municipal de Patos de Minas, representando o Presidente, Vereador
Heitor de Oliveira; Marcelo Coutinho Amarante, da Gerência de
Gestão de Fauna Aquática e Pesca do Instituto Estadual de Florestas
- IEF -, representando o Secretário de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável, José Carlos de Carvalho, e também o
Diretor-Geral do IEF, Humberto Candeias Cavalcanti; Edson de Paula
Gomes, assessor técnico da Secretaria Especial de Agricultura e
Pesca de Minas Gerais, representando o Chefe do Escritório da Seap,
Wagner Benevides; Major PM Roberto Carlos Campos, Comandante
da 10ª Companhia de Meio Ambiente e Trânsito; Raimundo Ferreira
Marques, Presidente da Federação dos Pescadores do Estado de
Minas Gerais; Valmiro Antônio Pereira, representante dos Pescadores
de Patos de Minas; e Valtinho Quintino da Rocha, representando o Sr.
Miguel Ferreira de Andrade, Presidente da Colônia Z-5 dos
Pescadores de Três Marias, que são convidados a tomar assento à
mesa. A Presidência concede a palavra ao Deputado Hely Tarqüínio,
autor do requerimento que deu origem ao debate, para suas
considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados,
para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se
ampla discussão, conforme consta das notas taquigráficas. A
Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 3ª
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Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de
proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua
vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Hely Tarqüínio em
que solicita seja realizada audiência pública desta Comissão em Patos
de Minas, com os convidados que menciona, para analisar e debater o
zoneamento das águas dos lagos das represas de Nova Ponte,
Miranda, Capim Branco I e II, que impôs limitações à pesca
profissional e amadora, especialmente nos rios Quebra-Anzol e
Salitre; Ana Maria Resende em que solicita seja realizada audiência
pública, com os convidados que menciona, conjuntamente com a
Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial, para debater
sobre alternativas para conviver com a seca e propiciar a
sobrevivência dos seres vivos da região do Norte de Minas; e Sávio
Souza Cruz, Domingos Sávio, Fábio Avelar e Antônio Carlos Arantes
em que solicitam seja realizada audiência pública, com os convidados
que menciona, juntamente com a Comissão de Administração Pública,
para debater a atual sistemática sobre licenciamento ambiental, com o
objetivo de avaliar o grau de eficiência do atual modelo legal.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece aos
convidados e aos demais participantes a presença e os importantes
subsídios prestados a esta Comissão; agradece ao Dr. Raul Scher,
Reitor do Unipam, a cessão do auditório para a realização do evento;
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 11 de dezembro de 2007.
Sávio Souza Cruz, Presidente - Fábio Avelar - Padre João -

Lafayette de Andrada.
ATA DA 22ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 5/12/2007

Às 18h1min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Elmiro Nascimento, Ademir Lucas, André Quintão, Domingos Sávio,
Inácio Franco e Wander Borges (substituindo este ao Deputado Chico
Uejo, por indicação da Liderança do PSB), membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
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Ademir Lucas, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado Inácio Franco, dispensa a leitura da ata da
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta. O
Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais
designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs 1.770/2007
(Deputado Inácio Franco) e 1.854/2007 (Deputado Domingos Sávio),
no 1º turno. 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 parecers pela
aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei Complementar nº 34/2007
com as Emendas nºs 1 a 9 e 12 a 17, da Comissão de Constituição e
Justiça, 19 a 26, apresentadas, e pela rejeição das Emendas nºs 10,
11 e 18, da Comissão de Constituição e Justiça (relator: Deputado
Elmiro Nascimento); e dos Projetos de Lei nºs 1.770/2007 com as
Emendas nºs 1 a 5 apresentadas pela Comissão e Constituição e
Justiça, e a Emenda nº 6, apresentada (relator: Deputado Inácio
Franco), e 1.854/2007 na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de
Constituição e Justiça. (relator: Deputado Domingos Sávio). Cumprida
a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2007.
Ademir Lucas, Presidente - Chico Uejo - Inácio Franco - Domingos

Sávio - Almir Paraca.
ATA DA 11ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

TURISMO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 1ª
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

6/12/2007
Às 9h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Vanderlei Miranda e Eros Biondini, membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Vanderlei Miranda, declara aberta a reunião e dispensa a leitura da
ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita
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pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a discutir o Projeto de Lei nº 555/2007, que dispõe
sobre a política estadual de incentivo a empreendimentos de
panificação e dá outras providências. Registra-se a presença dos
Deputados Sebastião Costa e Antônio Júlio. A Presidência interrompe
a 1ª Parte da reunião para ouvir os Srs. Cláudio Paiva,
Superintendente de Industrialização, representando o Sr. Márcio
Araújo de Lacerda, Secretário de Estado de Desenvolvimento
Econômico; Vinícius Dantas, Vereador, Vice-Presidente da
Associação Mineira da Indústria de Panificação, representando o Sr.
Antônio de Pádua Moreira, Presidente da Associação Mineira da
Indústria de Panificação; e a Sra. Isabel Maria Saraiva, técnica da
Unidade de Desenvolvimento, representando o Sr. Roberto Simões,
Presidente do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas
Empresas-Sebrae-MG, que são convidados a tomar assento à mesa.
A Presidência concede a palavra ao Deputado Eros Biondini, autor do
requerimento que deu origem ao debate, para suas considerações
iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam
suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão,
conforme consta das notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2007.
Vanderlei Miranda, Presidente - Cecília Ferramenta - Eros Biondini -

Bráulio Braz.
ATA DA 28ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 6/12/2007
Às 10h5min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Délio Malheiros, Carlos Pimenta, Antônio Júlio 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
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Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta e comunica o recebimento de ofício dos Srs. Jairo
José Isaac, Gustavo Soares da Silveira e Décio Freire, em que
encaminham esclarecimentos sobre denúncias formuladas em
audiência pública da Comissão de Direitos Humanos, em 22/10/2007;
e da seguinte correspondência, publicada no “Diário do Legislativo” na
data mencionada entre parênteses: ofícios dos Srs. Diego Faleck,
Chefe de Gabinete da Secretaria de Direito Econômico do Ministério
da Justiça (25/11/2007); Simão Cirineu Dias, Secretário de Fazenda;
Cláudio Vilaça, Presidente da Orgapol; e da Sra. Cleide Izabel
Pedrosa de Melo, Diretora-Geral do Igam (22/11/2007). O Presidente
acusa o recebimento do Projeto de Lei nº 1.747/2007, no 1º turno,
para o qual designou como relator o Deputado Antônio Júlio. Passa-se
à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e
votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do
Plenário. Após discussão e votação, é aprovado o parecer pela
aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 898/2007 na forma do
Substitutivo nº 2, apresentado pelo relator, Deputado Deputado Carlos
Pimenta. O parecer sobre o Projeto de Lei nº 1.560/2007, no 1º turno,
deixa de ser apreciado em virtude de solicitação de prazo regimental
pelo relator, Deputado Carlos Pimenta. Passa-se à 2ª Fase da 2ª
Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Submetido a
votação, é rejeitado o Requerimento nº 1.473/2007. Passa-se à 3ª
Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e
votação de proposições da Comissão. Submetido a votação, é
aprovado requerimento dos Deputados Délio Malheiros e Carlos
Pimenta, em que solicitam seja realizada audiência pública desta
Comissão e da Comissão de Transporte, Comunicação e Obras
Públicas para discutir a notícia da implantação, pela Prefeitura de Belo
Horizonte, de sistema de rodízio de veículos, nos moldes do adotado
na cidade de São Paulo; e da aplicação de multas por via eletrônica.
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 dezembro de 2007.
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Délio Malheiros, Presidente - Antônio Júlio - Walter Tosta - Célio
Moreira.

ATA DA 32ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 21/11/2007
Às 9h17min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Elmiro Nascimento, Ademir Lucas, André Quintão, Chico Uejo e Inácio
Franco, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Elmiro Nascimento, declara aberta
a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
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. O Presidente acusa o recebimento da
seguinte proposição, para a qual designou o relator citado a seguir:
Projeto de Lei nº 755/2007, no 1º turno (Deputado Ademir Lucas).
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 755/2007 na
forma do Substitutivo nº 1 (relator: Deputado Ademir Lucas). Passa-se
à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e
votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário.
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os
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. 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, 28 de novembro de 2007.
Elmiro Nascimento, Presidente - André Quintão - Ademir Lucas -

Inácio Franco - Domingos Sávio.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.840/2007

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Ademir Lucas, o projeto de lei em tela visa a
declarar de utilidade pública o Centro Infantil e Social Pequeno
Príncipe, com sede no Município de Contagem.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, I,
“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.840/2007 pretende declarar de utilidade pública

o Centro Infantil e Social Pequeno Príncipe, com sede no Município de
Contagem, que possui como finalidade precípua 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. Nesse sentido, oferece, por meio de creche e outros
estabelecimentos, amparo e educação a crianças que necessitam de
proteção, promovendo meios para sua subsistência, oferecendo-lhes
alimentação, além de assistências médica e odontológica gratuitas.

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

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

nº 1.840/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2007.
Elisa Costa, relatora.

PARECER PARA O 1º TURNO DA PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 37/2007

Comissão Especial
Relatório

De autoria de um terço dos membros da Assembléia Legislativa e
tendo como primeiro signatário o Deputado Durval Ângelo, a Proposta
de Emenda à Constituição nº 37/2007 extingue o Tribunal de Justiça
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Militar e dá outras providências.
Publicada no “Diário do Legislativo” em 29/11/2007, a proposição foi

distribuída a esta Comissão para receber parecer, nos termos do
disposto no art. 111, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposta de emenda à Constituição em exame tem como objetivo

promover a extinção da Justiça Militar Estadual, mediante a extinção
do Tribunal e dos Conselhos de Justiça Militar. Nos termos da
proposição, as atribuições que tocam a esses órgãos judiciários
seriam transferidas ao Tribunal de Justiça.

A extinção que se pretende instituir impõe, naturalmente, a
supressão não só do dispositivo constitucional referente à existência
da Justiça Militar (art. 96, III) como também das demais normas
constitucionais atinentes a esse ramo do Judiciário Estadual.

A proposição estabelece que os servidores do quadro de pessoal da
Secretaria do Tribunal de Justiça Militar passarão a integrar os
quadros de pessoal da Secretaria do Tribunal de Justiça, mantida a
classe de origem.

Há ainda a previsão do repasse dos bens patrimoniais do Tribunal
de Justiça Militar para o acervo patrimonial do Tribunal de Justiça.

Quanto às verbas orçamentárias, as dotações e previsões de
despesas do Tribunal de Justiça Militar, aprovadas por lei, serão
realocadas ao orçamento do Tribunal de Justiça.

Expostas, em linhas gerais, as principais disposições contidas na
proposição, cumpre passarmos a sua análise.

A questão relativa à extinção da Justiça Militar tem sido objeto de
intensa polêmica no meio político-jurídico, não faltando aqueles que
apontam a necessidade de sua extinção, em contraste com os que
defendem a manutenção desse ramo da Justiça. Ressalte-se que,
recentemente, por ocasião da reestruturação da Justiça Estadual, em
que foi extinto o Tribunal de Alçada, passando suas atribuições ao
Tribunal de Justiça, também se cogitou da extinção da Justiça Militar,
conforme constava do texto original da proposição que previa a
referida reestruturação. Contudo, após intensa discussão política,
concretizou-se tão-somente a extinção do Tribunal de Alçada.

Não nos parece adequado proceder à extinção da Justiça Militar,
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dada a especificidade de que se revestem as causas de competência
desse ramo judiciário, sendo impróprio incluí-las por completo no
âmbito de competência de órgãos que não sejam eminentemente
militares. Com efeito, é sabido que as causas da Justiça Militar devem
ser decididas à luz dos rígidos princípios da hierarquia e da disciplina,
próprios do ambiente castrense, os quais, naturalmente, são mais
bem aferidos e sopesados por julgadores afeiçoados às práticas
militares. A própria tipificação dos crimes militares aponta para a
necessidade indeclinável de um ramo da Justiça especializado para
processá-los e julgá-los. Basta citarmos alguns crimes militares, como,
por exemplo, abandono de posto, motim, delito do sono,
insubordinação, entre vários outros que, certamente, mostram-se
refratários à apreciação exclusiva da Justiça comum. Na apreciação
desses delitos, faz-se mister que os julgadores tenham a vivência
prática do dia-a-dia da corporação militar, tanto para ajuizar da
gravidade e da extensão do delito, quanto para aferir, na devida
proporção, a pena aplicável. Daí a necessidade de se manter ao
menos a Justiça Militar de 1ª instância. Por outro lado, há sempre o
risco concreto de decisões corporativistas, de modo que seria
necessário que, em 2ª instância, a matéria fosse revista pelo Tribunal
de Justiça, por meio de câmaras especializadas em matéria militar.
Para isso, faz-se necessário extinguir o Tribunal de Justiça Militar,
mantendo-se, porém, os Conselhos de Justiça Militar.

Com efeito, a existência do Tribunal de Justiça Militar não condiz
com o paradigma do Estado Democrático de Direito, refratário a
qualquer forma de corporativismo. De outra parte, razões de
racionalidade administrativa também concorrem para justificar a
extinção do Tribunal de Justiça Militar. De fato, considerando que, no
âmbito da Justiça comum, é possível criar câmaras especializadas em
matéria penal militar, por que razão manter estruturas administrativas
paralelas, com todos os custos de pessoal e de infra-estrutura que
isso implica?

Outra alteração que se impõe consiste em garantir que as auditorias
militares (que correspondem à 1ª instância do juízo militar) estejam
sediadas em Belo Horizonte, de modo a evitar que haja pressão
indevida dos comandos locais e regionais de policiamento nos
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processos por elas julgados.
Para empreender as alterações propostas, formalizamos ao final

deste parecer o Substitutivo nº 1.
Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação da Proposta de Emenda
à Constituição nº 37/2007 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir
apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Extingue o Tribunal de Justiça Militar, mediante alteração da

Constituição do Estado, 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. 96, o inciso III do art. 98, o art. 103,
a alínea “b” do inciso I e o inciso II do art. 106, o art. 109 e o art. 111
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
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. 96 - (...)
III - os Conselhos de Justiça Militar;
(...)
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Art. 98 - (...)
III - o acesso ao Tribunal de Justiça far-se-á alternadamente por

antigüidade e merecimento, apurados, respectivamente, entre os
Juízes de Direito da entrância mais elevada.

(...)
Art. 103 - Compete privativamente ao Tribunal de Justiça:
I - eleger seu órgão diretivo;
II - prover os cargos de juiz de carreira da respectiva jurisdição e os

cargos necessários à administração da Justiça, exceto os de
confiança assim definidos em lei;

III - conceder licença, férias e outros afastamentos a seus membros
e aos juízes e servidores que lhe forem imediatamente vinculados;

IV - expedir decisão normativa em matéria administrativa de
economia interna do Poder Judiciário;

V - por iniciativa de seu Presidente, elaborar o Regimento Interno e
organizar sua Secretaria e os serviços auxiliares, e os dos juízos que
lhe forem vinculados.

Parágrafo único - Para a eleição a que se refere o inciso I do “caput”,
terão direito a voto todos os membros do Tribunal.

(...)
Art. 106 - (...)
I - (...)
b) o Secretário de Estado, ressalvado o disposto no § 2° do art. 93,

os Juízes de Direito, os membros do Ministério Público, o
Comandante-Geral da Polícia Militar e o do Corpo de Bombeiros
Militar, o Chefe da Polícia Civil e os Prefeitos Municipais, nos crimes
comuns e nos de responsabilidade;

(...)
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. 109 - A Justiça Militar é constituída, em primeiro grau, pelos

Conselhos de Justiça, cujas decisões serão revistas, em grau de
recurso, pelo Tribunal de Justiça, por suas câmaras especializadas.

§ 1º - A administração da Justiça Militar de primeiro grau far-se-á por
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seis auditorias sediadas em Belo Horizonte.
§ 2º - Lei complementar definirá a circunscrição regional de cada

uma das auditorias de que trata o § 1º deste artigo.
§ 3º - Cada auditoria constitui-se de um Juiz de Direito Titular e um

Juiz de Direito Substituto do Juízo Militar.
(...)
Art. 111 - Compete à Justiça Militar processar e julgar o policial

militar e o bombeiro militar em crime militar definido em lei, e ao
Tribunal de Justiça, por câmara especializada, decidir sobre a perda
do posto e da patente de oficial e da graduação de praça.”.

Art. 2º - Ficam acrescentados ao Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado - ADCT - os
seguintes artigos:

“Art. 130 - O cargo de Juiz Civil do Tribunal de Justiça Militar do
Estado de Minas Gerais será transformado em cargo de
Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na
data de extinção do Tribunal de Justiça Militar.

Parágrafo único - O cargo a que se refere o “caput” deste artigo
extingue-se com a vacância.

Art. 131 - Os servidores do quadro de pessoal da Secretaria do
Tribunal de Justiça Militar passam a integrar os quadros de pessoal da
Secretaria do Tribunal de Justiça.

Art. 132 - Os bens patrimoniais do Tribunal de Justiça Militar passam
a integrar o acervo patrimonial do Tribunal de Justiça.

Art. 133 - As verbas, as dotações orçamentárias e as previsões de
despesas do Tribunal de Justiça Militar, aprovadas por lei, serão
alocadas ao orçamento do Tribunal de Justiça.”.

Art. 3º - Ficam revogados os arts. 110 e 124 da Constituição do
Estado.

Art. 4º - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua
promulgação.

Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2007.
Adalclever Lopes, Presidente e relator - Domingos Sávio - Leonardo

Moreira - Durval Ângelo - Paulo Cesar.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.560/2007

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte
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Relatório
O projeto de lei em epígrafe, de autoria do Deputado Juninho Araújo,

torna obrigatória para as construtoras e imobiliárias a especificação da
tensão da rede elétrica, nos respectivos pontos de energia, dos
imóveis que serão vendidos e alugados.

A Comissão de Constituição e Justiça deixou de emitir parecer sobre
a matéria, tendo em vista a aprovação em Plenário de requerimento
de perda de prazo.

Vem agora a proposta a esta Comissão para receber parecer quanto
ao mérito, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, IV, “a”,
do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em análise pretende garantir ao consumidor o

conhecimento acerca da voltagem dos pontos de energia elétrica
existentes nos imóveis vendidos ou alugados no Estado. Segundo o
autor da matéria, essa identificação se faz necessária para evitar a
queima e a danificação de aparelhos elétricos e eletrônicos, poupando
o consumidor de prejuízos desnecessários e evitando acidentes
domésticos.

A energia está disponível ao consumidor brasileiro segundo os
padrões de voltagem estabelecidos pela Associação Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT. A voltagem adotada pelas concessionárias
desse setor para o fornecimento de energia na classe residencial, em
Minas Gerais, é de 127V, que corresponde ao padrão dos
equipamentos elétricos e eletrônicos à venda no comércio do Estado.

A implementação de tais medidas, nos moldes propostos, pode
gerar custos significativos, que, evidentemente, serão repassados ao
consumidor, uma vez que os imóveis disponíveis para venda ou
locação teriam de sofrer alterações de modo a tornar identificáveis os
pontos de conexão de aparelhos elétricos.

Essa a razão da formulação do Substitutivo nº 1, que tornaria
obrigatória a identificação, apenas e exclusivamente nos imóveis
novos, dos pontos de energia elétrica com voltagem diferente do
padrão estabelecido para o Estado, os quais, efetivamente, podem
apresentar algum risco de dano ao consumidor.

Conclusão
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Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº
1.560/2007 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Torna obrigatória a identificação da voltagem nos imóveis novos.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O fornecedor de imóvel novo, residencial ou comercial, fica

obrigado a identificar, nos pontos de energia elétrica, a voltagem
quando esta for diferente da estabelecida como padrão para o Estado.

Art. 2º - O descumprimento do disposto nesta lei sujeita o infrator às
penalidades previstas nos arts. 56 a 60 da Lei nº 8.078, de 11 de
setembro de 1990.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2007.
Délio Malheiros, Presidente - Antônio Júlio, relator - Célio Moreira -

Walter Tosta.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 384/2 007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 384/2007, de autoria do Deputad o Sebastião

Helvécio, que declara de utilidade pública a Creche Comunitária
Antônio e Maria Geny Barbosa, com sede no Município de Juiz de
Fora, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N° 384/2007
Declara de utilidade pública a Creche Comunitária Antônio e Maria

Geny Barbosa, com sede no Município de Juiz de Fora.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Cre che Comunitária

Antônio e Maria Geny Barbosa, com sede no Município de Juiz de
Fora.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2007.
Agostinho Patrús Filho, Presidente - Ademir Lucas, relator - Gláucia
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Brandão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 791/2 007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 791/2007, de autoria do Deputad o Ademir Lucas,

que declara de utilidade pública a Organização de Respeito à Vida -
Orvi -, 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° 791/2007
Declara de utilidade pública a entidade Organização de Respeito à

Vida - Orvi -, 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 Organização

de Respeito à Vida - Orvi -, com sede no Município de Contagem.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 28 de novembro de 2007.
Agostinho Patrús Filho, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

João Leite.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.435/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.435/2007, de autoria do Deput ado Irani
Barbosa, que declara de utilidade pública o Centro de Recuperação
de Vidas - IPFAV -, com sede no Município de Santa Luzia, 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° 1.435/2007
Declara de utilidade pública o Centro de Recuperação de Vidas -
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IPFAV -, com sede no Município de Santa Luzia.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Cen tro de

Recuperação de Vidas - IPFAV -, com sede no Município de Santa
Luzia.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2007.
Agostinho Patrús Filho, Presidente - Ademir Lucas, relator - Gláucia

Brandão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.491/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.491/2007, de autoria do Deput ado Tiago
Ulisses, que declara de utilidade pública a Associação dos Moradores
e Amigos dos Bairros dos Tenentes e das Furnas - Amatef -, com
sede na cidade de Extrema, foi aprovado em turno único, na forma
original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N° 1.491/2007
Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores e Amigos

dos Bairros dos Tenentes e das Furnas - Amatef -, com sede no
Município de Extrema.

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

Moradores  e  Amigos dos Bairros dos Tenentes e das Furnas -
Amatef -, com sede no Município de Extrema.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2007.
Agostinho Patrús Filho, Presidente - Ademir Lucas, relator - Gláucia

Brandão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.501/2007
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Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.501/2007, de autoria do Deput ado Vanderlei

Miranda, que declara de utilidade pública a Associação de Apoio e
Beneficência Cristã de Minas Gerais - Asbec -, com sede no Município
de São José da Lapa, 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° 1.501/2007
Declara de utilidade pública a Associação de Apoio e Beneficência

Cristã de Minas Gerais - Asbec-MG -, com sede no Município de São
José da Lapa.

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

Beneficência Cristã de Minas Gerais - Asbec-MG -, com sede no
Município de São José da Lapa.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2007.
Agostinho Patrús Filho, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

Ademir Lucas.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.538/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.538/2007, de autoria do Deput ado Weliton
Prado, que altera a Lei n° 15.312, de 2 de setembro  de 2004, que
declara de utilidade pública a unidade da Sociedade Caritativa e
Educacional São Jerônimo, com sede no Município de Uberaba, 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° 1.538/2007
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Altera a Lei n° 15.312, de 2 de setembro de 2004, q ue declara de
utilidade pública a unidade da Sociedade Caritativa e Educacional São
Jerônimo, com sede no Município de Uberaba.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O art. 1° da Lei n° 15.312, de 2 de setem bro de 2004, passa

a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a un idade da

Associação Beneficente e Cultural São Jerônimo com sede no
Município de Uberaba.”.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2007.
Agostinho Patrús Filho, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

Ademir Lucas.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.591/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.591/2007, de autoria do Deput ado Rômulo
Veneroso, que declara de utilidade pública o Centro de Assistência
Social Ebenézer, com sede no Município de Betim, foi aprovado em
turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N° 1.591/2007
Declara de utilidade pública o Centro de Assistência Social

Ebenézer, com sede no Município de Betim.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Cen tro de Assistência

Social Ebenézer, com sede no Município de Betim.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2007.
Agostinho Patrús Filho, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

Ademir Lucas.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°



1702

1.605/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.605/2007, de autoria do Deput ado Jayro
Lessa, que declara de utilidade pública o Dejord - Desafio Jovem do
Rio Doce, 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° 1.605/2007
Declara de utilidade pública a entidade Desafio Jovem do Rio Doce -

Dejord -, com sede no Município de Governador Valadares.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de  utilidade pública a en tidade Desafio

Jovem do Rio Doce - Dejord -, com sede no Município de Governador
Valadares.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2007.
Agostinho Patrús Filho, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

Ademir Lucas.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.634/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.634/2007, de autoria do Deput ado Dalmo
Ribeiro Silva, que declara de utilidade pública a Associação dos
Moradores Organizados de Natércia - Amon -, 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° 1.634/2007
Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores
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Organizados de Natércia - Amon -, com sede no Município de
Natércia.

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

Moradores Organizados de Natércia - Amon -, com sede no Município
de Natércia.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2007.
Agostinho Patrús Filho, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

Ademir Lucas.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.646/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.646/2007, de autoria do Deput ado Alberto
Pinto Coelho, que declara de utilidade pública a Associação
Assistencial Três Reis Magos, com sede no Município de Caldas, 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° 1.646/2007
Declara de utilidade pública a Associação Assistencial Três Reis

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

Assistencial Três Reis Magos, com sede no Município de Caldas.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2007.
Agostinho Patrús Filho, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

Ademir Lucas.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.647/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.647/2007, de autoria do Deput ado Alberto
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Pinto Coelho, que declara de utilidade pública a Associação dos
Moradores de Ferreiras, com sede no Município de Pedro Leopoldo,
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° 1.647/2007
Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores de

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

Moradores de Ferreiras, com sede no Município de Pedro Leopoldo.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2007.
Agostinho Patrús Filho, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

Ademir Lucas.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.649/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.649/2007, de autoria do Deput ado Fahim
Sawan, que declara de utilidade pública a Creche Dora Ribeiro, 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° 1.649/2007
Declara de utilidade pública a Creche Dora Ribeiro, com sede no

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

com sede no Município de Belo Horizonte.
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Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2007.
Agostinho Patrús Filho, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

Ademir Lucas.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.651/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.651/2007, de autoria do Deput ado Antônio
Júlio, que declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais - Apae - de São Joaquim de Bicas, 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° 1.651/2007
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos

Excepcionais - Apae - de São Joaquim de Bicas, com sede nesse
Município.

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

Amigos dos Excepcionais - Apae - de São Joaquim de Bicas, com
sede nesse Município.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2007.
Agostinho Patrús Filho, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

Ademir Lucas.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.653/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.653/2007, de autoria do Deput ado Hely
Tarqüínio, que declara de utilidade pública a Fundação Cultural e
Comunitária Caiapó, com sede no Município de Patrocínio, foi
aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
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técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N° 1.653/2007
Declara de utilidade pública a Fundação Cultural e Comunitária

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

Comunitária Caiapó, com sede no Município de Patrocínio.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2007.
Agostinho Patrús Filho, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

Ademir Lucas.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.656/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.656/2007, de autoria do Deput ado Delvito
Alves, que declara de utilidade pública a Associação dos Pequenos
Produtores Arrendatários e Moradores da Região do Peri-Peri, com
sede no Município de Dom Bosco, 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° 1.656/2007
Declara de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores

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

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

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

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
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Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2007.
Agostinho Patrús Filho, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

Ademir Lucas.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.666/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.666/2007, de autoria do Deput ado Dalmo
Ribeiro Silva, que declara de utilidade pública a Associação
Fraternidade Feminina Estrela do Oriente, 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° 1.666/2007
Declara de utilidade pública a Associação Fraternidade Feminina

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

Fraternidade Feminina Estrela do Oriente, com sede no Município de
Araxá.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2007.
Agostinho Patrús Filho, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

Ademir Lucas.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.679/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.679/2007, de autoria do Deput ado Juninho
Araújo, que declara de utilidade pública a Associação dos
Aposentados e Pensionistas da Comarca de São Domingos do Prata -
Apep -, 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
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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° 1.679/2007

Declara de utilidade pública a Associação dos Aposentados e
Pensionistas da Comarca de São Domingos do Prata - Apep -, com
sede no Município de São Domingos do Prata.

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

Aposentados e Pensionistas da Comarca de São Domingos do Prata -
Apep -, 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, 5 de dezembro de 2007.
Agostinho Patrús Filho, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

Ademir Lucas.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
- O Sr. Presidente despachou, em 12/12/2007, a seguinte

comunicação:
Do Deputado Hely Tarqüínio, comunicando o falecimento do Sr.

Oliveira Alves, ocorrido em 11/12/2007, em Patos de Minas.
- O Sr. Presidente despachou, em 13/12/2007, as seguintes

comunicações:
Do Deputado Gustavo Valadares, notificando o falecimento do Cel.

Edson Félix Fernandes, ocorrido em 10/12/2007, em Belo Horizonte. (-
Ciente. Oficie-se.)

- O Sr. Presidente despachou, em 13/12/2007, comunicação de
aprovação conclusiva, nos termos da Decisão Normativa da
Presidência nº 9, dos Requerimentos nºs 1.693 e 1.694/2007, da
Comissão de Educação, e 1.695 a 1.700/2007, da Comissão de
Direitos Humanos. (Publique-se para os fins do art. 104 do Regimento
Interno.)

- O Sr. Presidente despachou, em 13/12/2007, as seguintes
comunicações:

Das Comissões de Política Agropecuária - aprovação, na 32ª
Reunião Ordinária, em 11/12/2007, dos Requerimentos nºs
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1.586/2007, da Deputada Ana Maria Resende, e 1.592/2007, do
Deputado Doutor Viana; de Turismo - aprovação, na 28ª Reunião
Ordinária, em 12/12/2007, dos Requerimentos nºs 1.616/2007, do
Deputado Deiró Marra, e 1.630, 1.632, 1.638 e 1.664/2007, da
Comissão de Participação Popular; de Cultura - aprovação, na 7ª
Reunião Extraordinária, em 12/12/2007, dos Projetos de Lei nºs
1.822/2007, do Deputado Sargento Rodrigues, 1.793/2007, do
Deputado Wander Borges, 1.734/2007, da Deputada Elisa Costa, e
dos Requerimentos nºs 1.595/2007, da Deputada Maria Lúcia
Mendonça, e 1.637, 1.646 e 1.655/2007, da Comissão de Participação
Popular; de Administração Pública - aprovação, na 35ª Reunião
Ordinária, em 12/12/2007, dos Requerimentos nºs 1.591/2007, do
Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 1.597 e 1.598/2007, da Bancada do
DEM, 1.658/2007, do Deputado Leonardo Moreira, e 1.667/2007, da
Comissão de Participação Popular; do Trabalho - aprovação, na 30ª
Reunião Ordinária, em 12/12/2007, dos Projetos de Lei nºs 410/2007,
do Deputado Padre João, 890/2007, do Deputado João Leite,
1.608/2007, da Deputada Gláucia Brandão, 1.629/2007, do Deputado
Dalmo Ribeiro Silva, 1.687, 1.688/2007, do Deputado Antônio Carlos
Arantes, 1.713/2007, do Deputado Luiz Humberto Carneiro,
1.727/2007, do Deputado Alberto Pinto Coelho, 1.740/2007, do
Deputado Antônio Júlio, 1.743/2007, do Deputado Carlos Mosconi,
1.744/2007, do Deputado Walter Tosta, 1.746/2007, do Deputado
Sebastião Costa, 1.757/2007, da Deputada Elisa Costa, 1.769/2007,
do Deputado Eros Biondini, 1.773 e 1.774/2007, do Deputado André
Quintão, 1.777/2007, do Deputado Almir Paraca, 1.779/2007, do
Deputado Célio Moreira, 1.787/2007, do Deputado Luiz Humberto
Carneiro, 1.790/2007, do Deputado Chico Uejo, e dos Requerimentos
nºs 1.593/2007, da Deputada Gláucia Brandão, 1.603/2007, da
Comissão de Direitos Humanos, 1.614/2007, do Deputado Dalmo
Ribeiro Silva, e 1.643, 1.656 e 1.657/2007, da Comissão de
Participação Popular; de Assuntos Municipais - aprovação, na 31ª
Reunião Ordinária, em 12/12/2007, dos Requerimentos nºs 1.584 e
1.585/2007, da Deputada Ana Maria Resende; 1.599/2007, do
Deputado Wander Borges; 1.612, 1.613 e 1.615/2007, do Deputado
Dalmo Ribeiro Silva, e 1.648/2007, da Comissão de Participação
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Popular; e de Defesa do Consumidor - aprovação, na 29ª Reunião
Ordinária, em 13/12/2007, do Requerimento nº 1.642/2007, da
Comissão de Participação Popular (Ciente. Publique-se).
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 15 DE DEZEMBRO DE 2007

ATAS
ATA DA 120ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 13/12/2007
Presidência do Deputado José Henrique

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase
(Expediente): Ata - Correspondência: Mensagem nº 143/2007
(encaminhando o Projeto de Lei Complementar nº 37/2007), do
Governador do Estado - Ofícios - 2ª Fase (Grande Expediente):
Apresentação de Proposições: Proposta de Emenda à Constituição nº
39/2007 - Projetos de Lei nºs 1.925 a 1.947/2007 - Requerimentos nºs
1.669 a 1.700/2007 - Comunicações: Comunicações das Comissões
de Política Agropecuária, de Turismo, de Cultura, de Administração
Pública, do Trabalho, de Assuntos Municipais e de Defesa do
Consumidor e do Deputado Gustavo Valadares - Oradores Inscritos:
Discursos dos Deputados Paulo Guedes e André Quintão; questão de
ordem; chamada para a recomposição de quórum - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados e as Deputadas:
Alberto Pinto Coelho - José Henrique - Roberto Carvalho - Dinis

Pinheiro - Alencar da Silveira Jr. - Adalclever Lopes - Ademir Lucas -
Agostinho Patrús Filho - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio
Carlos Arantes - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Bráulio Braz - Carlin
Moura - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Dalmo
Ribeiro Silva - Deiró Marra - Délio Malheiros - Delvito Alves - Dimas
Fabiano - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo - Durval Ângelo - Elisa
Costa - Eros Biondini - Fábio Avelar - Getúlio Neiva - Gil Pereira -
Gilberto Abramo - Gláucia Brandão - Gustavo Valadares - Inácio
Franco - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - Lafayette de
Andrada - Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Luiz Tadeu
Leite - Mauri Torres - Padre João - Paulo Cesar - Paulo Guedes -
Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Rômulo Veneroso - Ronaldo
Magalhães - Ruy Muniz - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz -
Sebastião Costa - Vanderlei Jangrossi - Vanderlei Miranda - Walter
Tosta - Wander Borges - Weliton Prado - Zé Maia - Zezé Perrella.
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Abertura
O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Às 14h10min, a lista

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

1ª Parte
1ª Fase (Expediente)

Ata
- O DeputadoWeliton Prado, 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 143/2007
- A Mensagem nº 143/2007, do Governador do Estado, e o Projeto

de Lei Complementar nº 37/2007 foram publicados na edição anterior.
OFÍCIOS

Do Sr. Arlindo Chinaglia, Presidente da Câmara dos Deputados (2),
prestando informações sobre os Requerimentos nºs 1.289 e
1.306/2007, respectivamente, do Deputado Vanderlei Miranda e
outros e da Comissão de Participação Popular.

Do Sr. Vitor Penido, Deputado Federal, solicitando seja agilizada a
aprovação do Projeto de Lei nº 1.093/2007. (- Anexe-se ao Projeto de
Lei nº 1.093/2007.)

Do Brig.-Ar Antonio Franciscagelis Neto, Comandante do Ciaar,
agradecendo voto de congratulações com essa instituição,
apresentado pelo Deputado Dalmo Ribeiro Silva por meio do
Requerimento nº 1.280/2007.

Do Sr. Simão Cirineu Dias, Secretário de Fazenda, prestando
informações em atenção a pedido da Comissão de Justiça relativo ao
Projeto de Lei nº 1.284/2007. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº
1.284/2007.)

Do Sr. Alfredo Pastori Neto, Presidente da Câmara Municipal de
Araguari, solicitando seja estudada a possibilidade de colocar em
pauta os projetos de lei que visam à isenção da taxa cobrada pela
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Polícia Militar para estar presente em festas tradicionais e exposições.
(- À Comissão de Segurança Pública.)

Do Sr. Carlos Alberto Pavan Alvim, Subsecretário da Casa Civil (2),
prestando informações em atenção a pedidos da Comissão de Justiça
relativos aos Projetos de Lei nºs 991, 1.683, 1.763 e 1.771/2007. ( -
Anexem-se os ofícios e as notas técnicas aos respectivos projetos de
lei.)

Do Sr. Marcelo Braga de Freitas, Secretário Adjunto de Cultura,
prestando informações relativas ao Requerimento nº 1.313/2007, da
Comissão de Participação Popular.

Da Sra. Ana Cláudia Lopes, Promotora de Justiça da 8ª Promotoria
de Justiça da Comarca de Teófilo Otôni, dando ciência a esta
Assembléia do arquivamento do Expediente Administrativo 07/2003.

Do Sr. Paulo de Moura Ramos, Secretário Municipal de Governo,
prestando informações relativas ao Requerimento nº 1.042/2007, da
Comissão de Direitos Humanos.

Do Sr. Jefferson Paranhos Santos, Superintendente de Fiscalização
do Abastecimento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e
Biocombustíveis, prestando informações relativas a requerimento da
Comissão de Direitos Humanos encaminhado pelo Ofício nº
2.326/2007/SGM.

Da Sra. Yara Tupynambá, Diretora-Presidente do Instituto Yara
Tupynambá, encaminhando folheto e histórico relativos às atividades
desenvolvidas pela entidade. (- À Comissão de Cultura.)

2ª Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições e a
conceder a palavra aos oradores inscritos para o Grande Expediente.

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes
proposições:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 39/2007
Altera o § 1º do art. 106 da Constituição do Estado de 1989 e dá

outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1º - Dê-se ao § 1º do art. 106 da Constituição do Estado de

Minas Gerais de 1989 a seguinte redação:
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“Art. 106 - (...)
§ 1º - A competência do Tribunal de Justiça inscrita no inciso I,

alínea “a”, do “caput” deste artigo somente admitirá a ressalva das
matérias de competência da Justiça Eleitoral e da Justiça Federal.”.

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

Sala das Reuniões, 13 de dezembro de 2007.
Doutor Viana - Adalclever Lopes - Ademir Lucas - Agostinho Patrús

Filho - Almir Paraca - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Carlin Moura -
Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva
- Délio Malheiros - Durval Ângelo - Elisa Costa - Gilberto Abramo -
Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Ivair Nogueira - João Leite - Luiz
Humberto Carneiro - Luiz Tadeu Leite - Mauri Torres - Neider Moreira
- Roberto Carvalho - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa -
Vanderlei Jangrossi - Vanderlei Miranda - Weliton Prado - Zezé
Perrella.

Justificação: Buscamos, com esta proposta de emenda à
Constituição, esclarecer que as autoridades inscritas no art. 106, I, “a”,
da Constituição Estadual (o Vice-Governador do Estado, o Deputado
Estadual, o Advogado-Geral do Estado e o Procurador-Geral de
Justiça) somente poderão ser julgadas, no caso de crime comum, pelo
Tribunal de Justiça, ressalvadas apenas as competências da Justiça
Eleitoral e da Justiça Federal. Mantém-se, pois, o sistema de equilíbrio
entre os Poderes, sem nenhum prejuízo ao pleno exercício do controle
de constitucionalidade definido.

Assim, contamos com a colaboração dos ilustres Deputados para
que a proposição seja discutida e aprimorada no que couber, com
posterior aprovação nesta Casa.

- Publicada, vai a proposta à Comissão Especial, para parecer, nos
termos do art. 201 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.925/2007
Declara de utilidade pública a Escola e Creche Santo Tomaz de

Aquino, com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Escola e Creche Santo

Tomaz de Aquino, com sede no Município de Belo Horizonte.



1715

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 13 de dezembro de 2007.
André Quintão
Justificação: A Escola e Creche Santo Tomaz de Aquino, com sede

na rua Dez de Novembro, nº 176 A, Bairro São Tomaz, em Belo
Horizonte, é pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que
tem por objetivo trabalhar a educação infantil de modo global,
envolvendo os aspectos sociais, psicológicos e intelectuais da criança.

- 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 1.926/2007
Declara de utilidade pública o Instituto de Assistência Social Santa

Rita de Cássia, com sede no Município de Guaxupé.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Instituto de Assistência

Social Santa Rita de Cássia, com sede no Município de Guaxupé.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 13 de dezembro de 2007.
Antônio Carlos Arantes
Justificação: A principal finalidade do Instituto de Assistência Social

Santa Rita de Cássia consiste em atender gestantes em situação de
carência com a realização de palestras educativas, distribuição de
enxovais, acompanhamento das visitas ao ginecologista; trabalhar
com crianças de até 6 anos em regime de creche objetivando o
desenvolvimento cognitivo, social, percepção motora e afetividade por
meio de atividades lúdicas e pedagógicas, garantindo a educação
infantil de acordo com as leis vigentes; contribuir para o
desenvolvimento social, econômico, político e cultural das famílias em
situação de vulnerabilidade social mediante reuniões mensais,
palestras e cursos diversos; e promover a inclusão digital de jovens e
adolescentes.

Além disso, apresenta os requisitos legais para ser declarada de
utilidade pública, razão pela qual solicitamos a aprovação desta
proposição.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.927/2007
Disciplina o uso de capacete pelo condutor de motocicleta e pelo

passageiro nos estabelecimentos de acesso público no Estado de
Minas Gerais.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica proibida a entrada de pessoas em estabelecimentos

comerciais, prédios e condomínios residenciais, repartições públicas,
agências bancárias, entre outros locais públicos, com capacete ou
qualquer tipo de objeto que dificulte sua identificação ou
reconhecimento.

Art. 2º - Em postos de combustível e estacionamentos, os usuários
de capacete, condutor de motocicleta e passageiro, devem retirá-los
imediatamente, logo após descerem da motocicleta.

Parágrafo único - A pessoa que se recusar a retirar o capacete não
será atendida, e a polícia poderá ser acionada.

Art. 3º - Os comerciantes deverão afixar, nos locais de entrada, o
aviso de que não é permitido entrar usando capacete.

Art. 4º - Esta lei entrará em vigor 30 dias após a data de sua
publicação.

Sala das Reuniões, 13 de dezembro de 2007.
Antônio Genaro
Justificação: Esta proposição está motivada pela onda crescente de

atos criminosos praticados por marginais com o uso de motocicleta e
a dificuldade na identificação de seus condutores e passageiros pelo
uso de equipamento obrigatório de segurança: o capacete.

A proibição do uso do capacete em ambientes e estabelecimentos
públicos é para combater o crime e reduzir especialmente os assaltos,
impossibilitando a prática comum e proposital da não-retirada do
capacete, que dificulta a identificação dos infratores por suas vítimas.

Objetivando unicamente a segurança pública de nossos cidadãos,
visto que as motocicletas se tornaram o meio de transporte preferido
dos criminosos e o capacete faz o papel de uma máscara que
esconde o rosto do assaltante, conto com os nobres pares, para a
aprovação desta proposição.
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- 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 1.928/2007
Obriga os organizadores e patrocinadores de evento de música

eletrônica, conhecido como “rave”, ou eventos semelhantes, bem
como os estabelecimentos onde estes forem realizados, comunicarem
aos órgãos competentes data, hora, duração e local da realização do
evento, e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Ficam obrigados os organizadores e patrocinadores de

evento de música eletrônica, conhecido como “rave”, ou eventos
semelhantes, bem como os estabelecimentos onde estes forem
realizados, a comunicarem aos órgãos competentes data, hora,
duração e local da realização do evento.

Parágrafo único - Para efeitos desta lei considera-se “rave” o tipo de
festa que se realiza em galpões, sítios, tendas, espaços abertos ou
locais semelhantes, com música eletrônica e de longa duração.

Art. 2º - A comunicação de que trata o “caput” do art. 1º deverá ser
feita por escrito aos seguintes órgãos:

I - Polícia Civil do Estado de Minas Gerais;
II - Polícia Militar do Estado de Minas Gerais;
III - Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude ou Promotoria

de Justiça da comarca onde o evento for realizado;
IV - Vara da Infância e da Juventude ou Poder Judiciário da comarca

onde o evento for realizado.
Art. 3º - O descumprimento desta lei acarretará em multa de até 50

mil Ufemgs (cinqüenta mil Unidades Fiscais do Estado de Minas
Gerais) para os organizadores e patrocinadores do evento,
respondendo solidariamente o proprietário do estabelecimento onde
este se realizou.

Art. 4º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
sessenta dias.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 13 de dezembro de 2007.
Célio Moreira
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Justificação: Festa “rave” é um tipo de evento realizado com música
eletrônica, variando entre os estilos “house”, “techno”, “trance”, “psy” e
“drum'n bass”. É um evento de longa duração, realizado geralmente
fora do perímetro urbano, em sítios, tendas, espaços abertos ou locais
semelhantes, no qual Djs e outros artistas da cena eletrônica tocam às
vezes por mais de 12 horas.

O que deveria ser um espaço de comunicação, distração,
entretenimento, tem sido um terreno fértil de distribuição e consumo
de vários tipos de drogas, principalmente aquelas chamadas
“sintéticas”, como ecstasy. E não são apenas as drogas que
assustam, o consumo de álcool é abusivo, e, infelizmente os principais
consumidores são os jovens.

O objetivo do projeto de lei é obrigar os organizadores,
patrocinadores, bem como os proprietários dos estabelecimentos
onde o evento for realizado, a comunicarem aos órgãos competentes
data, hora, duração e local da realização do evento, possibilitando
maior fiscalização por parte das autoridades. O que mais importa é a
preservação e prevenção da saúde dos nossos jovens, faixa etária
predominante nestas festas.

Portanto, consciente da importância que que tal iniciativa tem,
submeto este projeto ao juízo desta douta Casa Legislativa.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo
Deputado Sargento Rodrigues. Anexe-se ao Projeto de Lei nº
1.874/2007 nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.929/2007
Declara de utilidade pública a Associação Beneficente de Apoio à

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

Beneficente de Apoio à Comunidade - Abaco -, com sede no
Município de Poços de Caldas.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 13 de dezembro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva
Justificação: A Associação Beneficente de Apoio à Comunidade -

Abaco -, em funcionamento desde 20/8/98, com sede no Município de
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Poços de Caldas, é uma associação beneficente, sem fins lucrativos,
de caráter assistencial e cultural, com personalidade jurídica própria e
com autonomia administrativa e financeira.

A entidade tem como finalidade promover a assistência ao idoso,
através de sua integração e reintegração no convívio social, por meio
da educação social, intelectual, moral, religiosa e cívica, sem
nenhuma discriminação. Tem ainda o objetivo de promover, na
medida do possível, a assistência às mães, às gestantes e às
crianças, através de cursos de orientação.

Pretende-se, com este projeto, assegurar à Associação melhores
condições para o desenvolvimento de 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 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 1.930/2007
Dispõe sobre a utilização compulsória de papéis reciclados pelos

órgãos públicos do Estado de Minas Gerais e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Ficam os órgãos dos Poderes Executivo, Le gislativo e

Judiciário, das administrações direta e indireta, obrigados a utilizar
papel reciclado de forma gradual e permanente na atividade do
serviço público, obedecendo aos seguintes percentuais anuais,
contados a partir da publicação desta lei:

I - 20% (vinte por cento) no primeiro ano;
II - 40% (quarenta por cento) no segundo ano;
III - 60% (sessenta por cento) no terceiro ano;
IV - 80% (oitenta por cento) no quarto ano;
V - 100% (cem por cento) a partir do quinto ano.
Parágrafo único - Não se aplica a obrigatoriedade disposta no

“caput” deste artigo para os serviços que, de acordo com sua natureza
ou exigência legal, impõem a utilização de papéis especiais ou selos
oficiais.

Art. 2° - Os percentuais definidos no artigo anteri or dependerão,
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para sua aplicação integral, da oferta, pelo mercado, de papéis
recicláveis de boa qualidade, nas medidas e nas gramaturas das que
atualmente estão em uso no serviço público.

Art. 3º - Nas localidades em que houver coleta seletiva de lixo,
deverão os órgãos dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário dar
preferência a este tipo de coleta.

Art. 4° - Aos órgãos dos Poderes Executivo, Legisla tivo e Judiciário
do Estado de Minas Gerais faculta-se a instituição de programas
especiais de divulgação e orientação dos servidores quanto ao uso e
à aplicação dos papéis reciclados, sobre a importância da reciclagem
de papéis e outros materiais, bem como a importância da economia
da impressão de papéis e o bem que isso trará ao meio ambiente.

Art. 5° - No âmbito das escolas estaduais, a introd ução e a utilização
de papéis reciclados realizar-se-á levando-se em conta aspectos
pedagógicos, educacionais e em concordância com outros projetos já
em desenvolvimento, sempre se atentando para a importância da
preservação do meio ambiente, da reciclagem do lixo aproveitável e
da coleta seletiva.

Art. 6º - O Poder Executivo poderá criar o Prêmio Reciclagem de
Papel.

Parágrafo único - O prêmio a que se refere o “caput” deste artigo
será atribuído, anualmente, ao órgão público responsável pela
utilização do maior volume de papel reciclado que ultrapasse as
margens estabelecidas no art. 1° desta lei.

Art. 7° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Reuniões, 13 de dezembro de 2007.
Délio Malheiros
Justificação: Conforme foi amplamente debatido pela imprensa, o

ano de 2008 terá como foco a discussão da preservação do meio
ambiente e da redução do consumo de água e da emissão de dióxido
de carbono e a busca de combustíveis ecologicamente corretos.
Essas serão as grandes questões a serem debatidas.

Embora traga medidas modestas, este projeto demonstra a
preocupação do setor público com a preservação do meio ambiente, e
nesta esteira não podemos deixar de debater outra questão ambiental
que é a reutilização ou reaproveitamento do papel através da
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reciclagem nos órgãos das administrações direta e indireta no âmbito
do Estado de Minas Gerais.

O processo da reciclagem do papel é tão importante quanto o da
sua fabricação. A matéria-prima para a fabricação do papel já está
escassa, mesmo com políticas de reflorestamento e com maior
conscientização da sociedade, das indústrias e do poder público.

O uso dos computadores fez com que muitos cientistas sociais
acreditassem que o consumo de papel diminuiria, principalmente na
indústria e nos escritórios, o que não ocorreu, consumindo a
burocracia estatal ainda uma quantidade muito grande. Haverá
sempre a necessidade da existência de um documento arquivado,
como comprovação do que quer que seja.

Além de ambientalmente correto, o papel reciclado pode ser
aplicado em todos os segmentos de utilização dos papéis. Ademais,
essa contribuição não seria somente para preservação das árvores,
mas também de água e energia e, ainda, para a criação de postos de
trabalho.

Nesse sentido, é sabido que: na fabricação de uma tonelada de
papel reciclado são necessários apenas 2.000 litros de água, ao
passo que, no processo tradicional, este volume pode chegar a
100.000 litros por tonelada; economiza-se metade da energia,
podendo-se chegar a 80% de economia quando se comparam papéis
reciclados simples com papéis virgens feitos com pasta de refinador;
ao reciclar papéis, são criados cinco vezes mais empregos do que na
produção do papel de celulose virgem e dez vezes mais empregos do
que na coleta e na destinação final de lixo.

O certo é que não podemos deixar de discutir esta proposição, pois
a substituição do papel virgem pelo papel reciclado é uma
necessidade.

Por tais motivos, e por entender que esta proposição encontra
amparo constitucional, solicito sua apreciação e aprovação, para que
esta Casa Legislativa dê mais um exemplo de preservação do meio
ambiente e de criação de políticas públicas ecologicamente corretas.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo
Deputado Gustavo Valadares. Anexe-se ao Projeto de Lei nº
1.063/2007, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 1.931/2007
Dispõe sobre o pagamento mensal às organizações da sociedade

civil conveniadas ao Estado, para prestação de serviço na área de
direitos humanos.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O Governo do Estado de Minas Gerais pagará, até o terceiro

dia útil de cada mês, às organizações da sociedade civil sem fins
lucrativos a ele conveniadas, para prestação continuada de serviços
na área de direitos humanos.

Parágrafo único - Por organizações prestadoras de serviço na área
de direitos humanos, entendem-se aquelas que se dedicam ao idoso,
à criança e ao adolescente, às pessoas com deficiência, às políticas
voltadas à proteção da mulher, abrigos, asilos, entre outras.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 13 de dezembro de 2007.
Durval Ângelo
Justificação: Este projeto de lei encontra justificativa no fato de que é

preciso dar agilidade às rotinas das entidades da sociedade civil sem
fins lucrativos conveniadas com o Governo do Estado de Minas Gerais
para a prestação continuada de serviços na área de direitos humanos.

Atualmente, tais entidades recebem os repasses do Governo
Estadual no quinto dia útil de cada mês, que é, por força da legislação
trabalhista em vigor, o último dia para o pagamento dos salários de
seus funcionários. Como recebem exatamente no dia em que
deveriam saldar seus compromissos trabalhistas, o pagamento não
ocorre, provocando transtorno na vida dos colaboradores e deixando a
entidade sujeita ao pagamento das multas estabelecidas pela lei.
Impossibilita também o pagamento em dia de tarifas públicas como as
de energia, água e telefonia, provocando uma inadimplência que pode
levar até à perda da Certidão Negativa de Débito - CND. Inadimplente,
a entidade pode não receber os repasses futuros do convênio em
vigor com o Estado, caminhando para a situação extrema de não ter
condições para renová-lo. Fica criada, assim, uma esdrúxula situação
em que o Estado pode punir os próprios parceiros que escolheu para
substituí-lo no atendimento às demandas nessa área fundamental.

A antecipação do dia do pagamento dos convênios não traz ônus
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algum para a administração estadual. As adequações iniciais advindas
da adoção da nova data requerem apenas sensibilidade e boa-
vontade dos gestores públicos estaduais; mas, além de proporcionar a
otimização das rotinas administrativas, permitem às conveniadas
ocuparem-se por mais tempo e com maior competência de suas
atividades-fins. Assim, a aprovação deste projeto e a sanção da
proposição de lei dele resultante serão motivo de grande júbilo nas
organizações de direitos humanos, quase sempre de caráter
filantrópico e comunitário.

Não há razão para que haja posicionamento contrário a esta
matéria.

- 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 1.932/2007
Declara de utilidade pública a Unidade de Prestação de Serviços

Fazenda da Esperança São Francisco, da Obra Social Nossa Senhora
da Glória - Fazenda da Esperança, com sede no Município de São
Gonçalo do Abaeté.

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

de Serviços Fazenda da Esperança São Francisco, da Obra Social
Nossa Senhora da Glória - Fazenda da Esperança, com sede no
Município de São Gonçalo do Abaeté.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 13 de dezembro de 2007.
Elmiro Nascimento
Justificação: A Unidade de Prestação de Serviços Fazenda da

Esperança São Francisco, da Obra Social Nossa Senhora da Glória -
Fazenda da Esperança, é uma entidade civil sem fins lucrativos e de
duração indeterminada. Instituída a partir da referida Obra, que tem
sede no Estado de São Paulo, a Unidade se organizou legalmente no
Município de São Gonçalo do Abaeté, conforme estabelecido em seu
estatuto, notadamente no art. 1º, parágrafo único, e nos arts. 5º, 24,
31 e 36. Ela foi constituída em 30/8/2004, e sua diretoria é composta
por pessoas de reconhecida idoneidade, que desenvolvem atividades
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voluntárias.
Destacam-se entre as principais finalidades da entidade o

atendimento aos dependentes químicos, alcoólatras, presidiários,
portadores do vírus HIV, gestantes, crianças e adolescentes
desamparados, buscando dar uma resposta aos problemas sociais,
em prol da dignidade humana. Ela também se dedica à orientação e
divulgação de seus métodos e experiências junto à sociedade,
desenvolvendo ainda projetos educativos, culturais e científicos.

Considerando-se a importância das atividades por ela exercidas,
espero contar com o apoio dos ilustres Deputados para a aprovação
deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.933/2007
Declara de utilidade pública a Banda de Música Nossa Senhora

Auxiliadora, com sede no Município de Rio Piracicaba.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Banda de Música

Nossa Senhora Auxiliadora, com sede no Município de Rio Piracicaba.
Art. 2º- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 13 de dezembro de 2007.
Fábio Avelar
Justificação: Este projeto de lei visa declarar de utilidade pública a

Banda de Música Nossa Senhora Auxiliadora, com sede no Município
de Rio Piracicaba. Pessoa jurídica de direito privado e sem fins
lucrativos, fundada em 12/11/74, ela tem como finalidade difundir a
arte musical, por meio da execução de instrumentos de percussão e
sopro, criando e mantendo, além de uma banda de música, uma
escola para o ensino musical gratuito e estimulando os jovens da
comunidade a freqüentarem as aulas, com vistas a sua socialização e
profissionalização.

Além disso, tem como objetivo promover o entretenimento das
comunidades e atender pedidos formulados pelas autoridades para
apresentações musicais, participando de eventos cívicos, artísticos,
religiosos, culturais, populares ou recreativos no Município.



1725

Considerando a missão e os objetivos da entidade, submeto aos
meus nobres pares este projeto de lei, pedindo sua aprovação.

- 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 1.934/2007
Dispõe sobre detalhamento de conta telefônica no Estado de Minas

Gerais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - As empresas de telefonia ficam obrigadas a apresentar o

detalhamento de conta referente às ligações recebidas.
Parágrafo único - Este serviço somente estará disponível para os

clientes que o solicitarem.
Art. 2º - O detalhamento da conta discriminará:
I - número recebido;
II - localidade de origem;
III - data da ligação;
IV - hora, minuto e segundo do início e do término da ligação;
V - duração.
Art. 3º - Após a solicitação do serviço, a empresa de telefonia terá o

prazo de trinta dias para a apresentação do detalhamento da conta.
Art. 4º - O descumprimento do disposto no artigo anterior sujeitará o

infrator às seguintes penalidades:
I - advertência;
II - multa de 500 Ufemgs (quinhentas Unidades Fiscais do Estado de

Minas Gerais) a cada reincidência.
Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 13 de dezembro de 2007.
Gilberto Abramo
Justificação: O art. 24, VIII, da Constituição Federal e o art. 10, XV,

“h”, da Constituição Estadual dispõem acerca da competência
concorrente entre União e Estado acerca de matéria de
responsabilidade por dano ao consumidor. Por sua vez, o art. 6º, VIII,
da Lei nº 8.078, de 1990, garante ao usuário dos serviços de telefonia
fixa o direito à informação adequada e clara sobre os serviços que lhe
são prestados.
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O detalhamento das chamadas telefônicas só é conseguido após os
usuários percorrerem uma trilha judicial tortuosa, na busca de uma
informação que por direito deveria estar estampada e discriminada na
conta telefônica, para fins de comprovação dos telefonemas
recebidos.

Ademais, o usuário não recebe nenhuma informação na conta
acerca das ligações recebidas, o que o torna alvo de ameaças, trotes
e até mesmo de extorsão por via do telefone. Por essas razões,
apresento este projeto de lei aos pares desta egrégia Casa
Legislativa, contando com sua aprovação.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo
Deputado Weliton Prado. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 589/2007, nos
termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.935/2007
Declara de utilidade pública a Associação Itabirana de Handebol,

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

de Handebol, com sede no Município de Itabira.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 13 de dezembro de 2007.
Ronaldo Magalhães
Justificação: O objetivo deste projeto de lei é declarar de utilidade

pública a Associação Itabirana de Handebol, entidade civil sem fins
lucrativos em funcionamento desde 10/1/99, que vem realizando
importantes trabalhos na cidade de Itabira, desde a sua fundação. A
entidade tem por finalidade proporcionar a difusão do civismo e da
cultura física, principalmente o handebol, praticado em caráter
amadorista.

Para execução das finalidades a que se propõe, a Associação
Itabirana de Handebol poderá praticar e competir em todas as
modalidades esportivas amadorísticas especializadas e realizar
reuniões e entretenimentos de caracteres social e cultural.

Cumpridos os requisitos formais, contamos com a aprovação deste
projeto por esta Casa, para que seja reconhecida pelo poder público
estadual a importância do trabalho dessa entidade.
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame
preliminar, e de Educação, para deliberação, nos termos do art. 188,
c/c o art. 103, inciso I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.936/2007
Declara de utilidade pública a Associação Amigos da Criança -

Fazenda da Criança, com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Amigos da

Criança - Fazenda da Criança, com sede no Município de Belo
Horizonte.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
Sala das Reuniões, 13 de dezembro de 2007.
Gláucia Brandão
Justificação: A Associação Amigos da Criança - Fazenda da Criança

é entidade que não possui fins lucrativos, realizando valoroso trabalho
junto à comunidade, com a promoção da qualidade de vida, educação,
assistência social e acolhida a menores carentes e abandonados.
Conforme documentação que apresenta, cumpre todas as exigências
legais, sendo merecedora do título que a tornará de utilidade pública
estadual. Para tanto, solicito aos nobres pares, 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 1.937/2007
Declara de utilidade pública a Associação Pró-Vargem, com sede no

Distrito de Vargem Linda, no Município de São Domingos do Prata.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Pró-

Vargem, com sede no Distrito de Vargem Linda, no Município de São
Domingos do Prata.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 13 de dezembro de 2007.
Juninho Araújo
Justificação: A Associação Pró-Vargem, com sede no Distrito de

Vargem Linda, no Município de São Domingos do Prata, fundada em
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maio de 1990, tem, entre seus principais objetivos o de integrar o
homem no veículo de desenvolvimento da comunidade e promover o
desenvolvimento sócio-econômico da comunidade. Cabe informar que
o estatuto da entidade estabelece que todos os membros da Diretoria
e os Conselheiros não são remunerados pelas atividades que
exercem e que, no caso de dissolução, o patrimônio remanescente
será destinado a instituição congênere, registrada no Conselho
Nacional de Assistência Social.

Considerando-se a importância do trabalho desenvolvido pela
entidade na área social, espero contar com o apoio dos nobres pares
à aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.938/2007
Declara de utilidade pública a Corporação Musical Aníbal Soares de

Oliveira, com sede no Distrito de Vargem Linda, no Município de São
Domingos do Prata.

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

Aníbal Soares de Oliveira, com sede no Distrito de Vargem Linda, no
Município de São Domingos do Prata.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 13 de dezembro de 2007.
Juninho Araújo
Justificação: A Coorporação Musical Aníbal Soares de Oliveira, com

sede no Distrito de Vargem Linda, no Município de São Domingos do
Prata, fundada em julho de 1972, tem por objetivo a promoção social,
humana e cultural dos seus membros e o enriquecimento cultural das
comunidades local e regional, formando músicos e contribuindo para a
formação cultural do Município. Cabe informar que o estatuto da
entidade estabelece que todos os membros da Diretoria não são
remunerados pelas atividades que exercem e que, no caso de
dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a instituição
congênere, registrada no Conselho Nacional de Assistência Social.

Considerando-se a importância dessa Coorporação no que diz



1729

respeito a cultura do Distrito e do Município, espero contar com o
apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.939/2007
Dispõe sobre implantação de dispositivo que permite a localização

de detentos beneficiados por indulto ou liberdade condicional.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Os detentos beneficiados por indulto ou liberdade

condicional serão obrigados a usar uma pulseira ou uma tornozeleira
equipada com “chip” que permita ao Estado, por meio de
equipamentos instalados nos presídios sob a jurisdição da Secretaria
de Defesa Social, identificar sua locomoção e o lugar exato onde se
encontram.

Art. 2º - A Secretaria de Administração Penitenciária equipará cada
presídio a ela subordinado com uma central de equipamentos, para
acompanhar os passos dos detentos beneficiados por indultos ou
liberdade condicional que estiverem portando as pulseiras e as
tornozeleiras a que se refere o artigo anterior.

Art. 3º - As referidas pulseiras ou tornezeleiras terão lacre cuja
eventual violação será imediatamente identificada pela central de
equipamentos de identificação implantada nos presídios mantidos pelo
Estado.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 13 de dezembro de 2007.
Leonardo Moreira
Justificação: Nos Estados Unidos e em vários países europeus,

tornou-se tarefa fácil e rotineira vigiar a locomoção e a localização
exata em cada momento de detentos beneficiados por indultos ou
liberdade condicional. Isso se tornou possível graças ao avanço
tecnológico, que hoje permite esse tipo de vigia, por meio de pulseiras
ou tornozeleiras que os detentos são obrigados a usar durante todo o
período em que estiverem usufruindo alguma espécie de liberdade
provisória. Tais pulseiras e tornozeleiras são dotadas de “chips”, que
permitem sua localização instantaneamente, e possuem lacre, cuja
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eventual violação será detectada de imediato por centrais de
equipamentos instaladas nos presídios de onde o detento é egresso.

Como Estado de vanguarda, Minas Gerais tem todas as condições
de seguir esse exemplo, implantando o mesmo mecanismo, para
modernizar sua política voltada à melhoria do sistema penitenciário.
Trata-se de uma iniciativa necessária, pois muitos presos soltos
provisoriamente, por indulto ou liberdade condicional, não retornam às
casas de detenção após o término do benefício que usufruíram e
ainda reincidem em atos criminosos, como homicídios, seqüestros,
assaltos e roubos.

Esse procedimento adotado por vários Estados norte-americanos,
como a Flórida, por exemplo, e também por muitas nações européias,
deu ótimos resultados, colaborando para a redução da violência e da
fuga de detentos durante o período de liberdade provisória com que
foram agraciados pela lei penal.

Diante do exposto, submeto este projeto de lei à apreciação desta
Casa Legislativa, na certeza de contar com o apoio dos nobres pares
a sua aprovação.

- 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 1.940/2007
Declara de utilidade pública a entidade Casa Esperança, com sede

no Município de Paula Cândido.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a entidade Casa

Esperança, com sede no Município de Paula Cândido.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 13 de dezembro de 2007.
Maria Lúcia Mendonça
Justificação: A Casa Esperança, fundada em 15/8/99, é uma

entidade civil constituída de pessoas idôneas, a qual tem
personalidade jurídica própria e duração por tempo indeterminado,
sem fins lucrativos.

É também uma entidade filantrópica de proteção aos idosos de
Paula Cândido.
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Tem por finalidade prestar assistência social a pessoas carentes de
ambos os sexos, desde que observadas as seguintes condições:
abandono familiar e incapacidade para o trabalho de aposentados;
isenção de moléstias infecto-contagiosas; residência de preferência no
Município; na prestação de serviços, a instituição não faz distinção de
cor, raça, profissão, estado civil, credo religioso ou ideologia política.

Isto posto, e tendo em vista que este projeto de lei está em
consonância com as finalidades da entidade, espera-se pela 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 1.941/2007
Declara de utilidade pública a Comunidade Assistencial e

Educacional São João Batista, com sede no Município de Viçosa.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Comunidade

Assistencial e Educacional São João Batista, com sede no Município
de Viçosa.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 13 de dezembro de 2007.
Paulo Cesar
Justificação: Fundada em 13/9/2001, a Comunidade Assistencial e

Educacional São João Batista tem como objetivos prestar atendimento
a crianças carentes de dois a seis anos, de mães que trabalham fora
do lar e promover a aproximação das famílias atendidas, colaborando,
desta forma, com a redução dos problemas sócio-educativos.

Reconhecida pelos serviços prestados, foi declarada de utilidade
pública pelo Município de Viçosa, por meio da Lei Municipal nº 1.708,
de 15/12/2005. Sendo assim, espera o signatário merecer dos nobres
pares a aprovação deste projeto.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.942/2007
Dispensa ou restitui ao proprietário de veículo roubado o valor pago
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referente ao IPVA.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O Poder Executivo garantirá a restituição ou dispensa de

pagamento de IPVA ao proprietário de veículo licenciado no Estado de
Minas Gerais que tenha sido roubado ou furtado nos limites do
território mineiro.

§ 1° - A dispensa do pagamento valerá a partir do m ês seguinte ao
da ocorrência do fato, à razão de 1/12 por mês do imposto devido.

§ 2° - No caso de já ter sido recolhido o IPVA, o c ontribuinte deverá
solicitar à Fazenda Estadual a restituição a que tiver direito.

§ 3° - Caso venha a ser recuperado o veículo, o imp osto deverá ser
recolhido no prazo de 30 dias contados da data da ocorrência,
observada a proporcionalidade com base nos meses restantes do
exercício fiscal correspondente.

Parágrafo único - A comprovação do roubo ou furto a que faz
referência o “caput” deste artigo dar-se-á com base em boletim de
ocorrência formalizado em unidade policial, que processará o bloqueio
do veículo.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 13 de dezembro de 2007.
Sávio Souza Cruz
Justificação: O aumento crescente de ocorrências de furtos e roubos

de veículos e a impossibilidade de o poder público garantir a
segurança necessária contra esse tipo de crime torna imperativa a
oferta de compensação aos proprietários de carros pela perda
material sofrida nesses casos. A proposição que apresentamos busca
desobrigar a vítima do pagamento do imposto, o que minimiza, ainda
que de forma modesta, seus prejuízos com a perda do bem.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo
Deputado Padre João. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 560/2007, nos
termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.943/2007
Suprime o inciso II do art. 1º da Lei nº 12.972, de 27 de julho de

1998, que dispõe sobre o tempo de funcionamento de sociedade civil,
associação ou fundação para a declaração de utilidade pública
estadual.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Suprima-se o inciso II do art. 1º da Lei nº 12.972, de 27 de

julho de 1998, o qual passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º - As associações e fundações constituídas no Estado com o

fim exclusivo de servir desinteressadamente à coletividade podem ser
declaradas de utilidade pública mediante a comprovação de que:

I - adquiriram personalidade jurídica;
II - (...)
III - os cargos de sua direção não são remunerados;
IV - seus Diretores são pessoas idôneas.
Parágrafo único - O atestado do cumprimento das exigências

previstas nos incisos II, III e IV do “caput” deste artigo poderá ser
firmado pelo Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social,
por Juiz de Direito, Promotor de Justiça, Juiz de Paz, Prefeito,
Presidente da Câmara Municipal, Delegado de Polícia ou por seus
substitutos legais, do Município ou da comarca em que a entidade for
sediada.”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 13 de dezembro de 2007.
Vanderlei Miranda
Justificação: O Terceiro Setor tem se destacado como um

importante parceiro na implementação de ações sociais positivas e
possui aproximadamente 12 milhões de pessoas entre gestores,
voluntários, doadores e beneficiados de entidades beneficentes.

As entidades que buscam o título de utilidade pública, mesmo que
recém-fundadas, já têm por objetivo colocar em prática os seus
princípios estatutários, ou seja: operar com pessoas carentes, idosos,
meninos de rua, drogados e alcoólatras, órfãos e mães solteiras;
preservar o meio ambiente; educar jovens, velhos e adultos; ministrar
curso profissionalizantes; dar suporte aos desamparados; cuidar de
filhos de mães que trabalham; ensinar esportes; combater a violência;
promover os direitos humanos e a cidadania, etc.

Essas entidades não visam ao lucro; portanto, todo auxílio do poder
público à sua constituição e funcionamento é um ganho para o próprio
Estado.

Diante do exposto, peço dos nobres pares a aprovação deste
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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 N º 1.944/2007
Declara de utilidade pública a entidade Nasce-Núcleo de Ação

Social Caminhos da Esperança, com sede no Município de
Divinópolis.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a entidade Nasce-Núcleo

de Ação Social Caminhos da Esperança, com sede no Município de
Divinópolis.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 13 de dezembro de 2007.
Doutor Rinaldo
Justificação: A Associação da Criança e Velhice Desamparada -

A.C.V.D -, fundada a 1º/9/48, na cidade de Divinópolis, teve sua
denominação alterada para Nasce-Núcleo de Ação Social Caminhos
da Esperança, pela Assembléia Geral Extraordinária de 23/7/89. É
uma associação civil, filantrópica, de amparo à criança e à pessoa
idosa, sem fins lucrativos, sem objetivos religiosos; tem por fim
acolher, proteger e assegurar à criança carente, da faixa etária de 3 a
14 anos sem distinção de raça, crença, cor e religião, as
oportunidades e facilidades que lhes facultem o desenvolvimento
físico, mental, moral e espiritual. Promove, apóia e incentiva
programas de atendimento ao idoso, nas suas necessidades básicas,
propiciando sua integração social, o fortalecimento dos laços
familiares, bem como o exercício da cidadania. Sua diretoria é
composta de membros de reconhecida idoneidade moral, que não são
remunerados pela função que exercem.

Contamos com o apoio de nossos pares à aprovação deste projeto,
por atender plenamente aos requisitos legais.

- 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 1.945/2007
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Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Rio Espera 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

Rio Espera o terreno com área de 1.199m² (mil cento e noventa e
nove metros quadrados), situado na Rua Vereador Pedro Lopes,
Distrito de Rio Melo, Município de Rio Espera, a ser desmembrado da
área de 10.000m² (dez mil metros quadrados), pertencente ao Estado
de Minas Gerais, por doação. O terreno está registrado no Livro de
Notas nº 82, às fls. 7 a 9, no Cartório do 2º Ofício Civil e Notas,
Protestos e Registros de Títulos e Documentos da Comarca de
Carandaí, em 5 de outubro de 1953.

Parágrafo único - O imóvel descrito no “caput” será destinado à
construção de um posto de saúde.

Art. 2º - O terreno de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado se, findo o prazo de cinco anos contados da lavratura da
escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação
prevista no parágrafo único do art. 1º.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 13 de dezembro de 2007.
Lafayette de Andrada
Justificação: A construção de um posto de saúde no Distrito de Rio

Melo, Município de Rio Espera, é antigo pleito da população local.
Para atender a essa demanda, o Município necessita do terreno que
se lhe pretende doar, de propriedade do Estado, o qual possui as
condições necessárias para a construção do posto. O terreno, com
área de 10.000m², foi doado ao Estado pelo Sr. Joaquim dos Santos
Monteiro e sua mulher, em 1953, para a construção de um grupo
escolar, hoje escola estadual. O estabelecimento escolar foi
construído, está em plena atividade e ocupa uma área de 2.900m²,
restando uma grande área livre. Parte dessa área é que se pretende
doar para nela ser construído o posto de saúde, tão esperado pela
comunidade do Distrito de Rio Melo.

- 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.
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PROJETO DE LEI Nº 1.946/2007
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Bom

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

Comunitária Bom Samaritano - Acobos -, com sede no Município de
Belo Oriente.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 13 de dezembro de 2007.
Rosângela Reis
Justificação: A Associação Comunitária Bom Samaritano - Acobos -,

é uma entidade civil de direito privado, de natureza filantrópica, sem
fins lucrativos, fundada em 26/6/97. Tem por finalidade promover
atividades sociais, culturais e desportivas e dar assistência social a
pessoas carentes da comunidade local. A documentação apresentada
atende aos requisitos legais. Por sua importância, contamos com o
apoio de nossos pares à aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.947/2007
Declara de utilidade pública o Conselho Central Imaculada

Conceição, com sede no Município de Conselheiro Lafaiete.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Conselho Central

Imaculada Conceição, com sede no Município de Conselheiro
Lafaiete.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 13 de dezembro de 2007.
Wander Borges
Justificação: O Conselho Central Imaculada Conceição é uma

entidade de natureza beneficente sem fins lucrativos fundada em
6/11/2000. Tem por finalidade prestar serviços de assistência e
promoção social.

A análise das finalidades contidas em seu estatuto revela que seu
principal objetivo consiste na melhoria da qualidade de vida da
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população carente.
O trabalho desenvolvido pela entidade abrange a distribuição

gratuita de alimentação, agasalhos, calçados e material escolar, o
fornecimento de auxílio para transporte, a realização de batismos,
casamentos e sepultamentos, a prestação de serviços de saúde, por
meio do Hospital São Vicente de Paulo, e o acolhimento de idosos no
Asilo Dr. Carlos Romeiro.

Diante da relevância dos serviços prestados pela instituição,
contamos com o apoio desta Casa ao reconhecimento do nobre
trabalho desenvolvido por ela.

- 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 1.669/2007, do Deputado Carlos Pimenta, em que solicita seja

formulado apelo à Secretária de Educação com vistas à inclusão do
curso de taquigrafia no Programa Estruturador Ensino Médio
Profissionalizante, pertencente ao Plano Plurianual de Ação
Governamental - PPAG - 2008-2011. (- À Comissão de Educação.)

Nº 1.670/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita
seja formulado voto de congratulações com o Desembargador Nilo
Shalcher Ventura pelos 41 anos que dedicou ao exercício da
magistratura mineira. (- À Comissão de Administração Pública.)

Nº 1.671/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita
seja formulado voto de congratulações com o 20º Batalhão da Polícia
Militar, em Pouso Alegre, pelo transcurso do 25º aniversário de sua
criação. (- À Comissão de Segurança Pública.)

Nº 1.672/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita
seja formulado voto de congratulações com a Câmara Municipal de
Monte Sião pelo transcurso do seu 60º aniversário. (- À Comissão de
Assuntos Municipais.)

Nº 1.673/2007, do Deputado Deiró Marra, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a estudante mineira Luísa
Lima Castro pela conquista do 1º lugar no Exame Nacional do Ensino
Médio. (- À Comissão de Educação.)

Nº 1.674/2007, do Deputado Dinis Pinheiro, em que solicita seja
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formulado voto de congratulações com o Instituto Brasileiro de Direito
de Família pelo transcurso do 10º aniversário de sua fundação. (- À
Comissão do Trabalho.)

Nº 1.675/2007, da Deputada Rosângela Reis, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Fernando Miranda
Gonçalves, Diretor Regional dos Correios, extensivo aos funcionários
dessa empresa, pelos serviços prestados à população. (- Semelhante
proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Tiago
Ulisses. Anexe-se ao Requerimento nº 1.539/2007, nos termos do § 2º
do art. 173, do Regimento Interno.)

Nº 1.676/2007, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja
formulada manifestação de aplauso ao “Jornal da Associação Médica
de Minas Gerais” pelo transcurso do 50º aniversário de sua fundação.
(- À Comissão de Saúde.)

Nº 1.677/2007, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja
formulada manifestação de aplauso à Rede Minas por ter sido
agraciada com o Prêmio Veículo do Ano. (- À Comissão de
Transporte.)

Nº 1.678/2007, do Deputado Jayro Lessa, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com os familiares da Professora
Lucília Coelho do Amaral pela passagem de seu centenário de
nascimento. (- À Comissão de Educação.)

Nº 1.679/2007, do Deputado Padre João, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Município de Ouro Branco
pelo transcurso do 54º aniversário de sua emancipação. (- À
Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 1.680/2007, da Comissão de Educação, em que solicita seja
formulado apelo ao Comando-Geral da Polícia Militar com vistas à
instalação de guaritas de segurança nas proximidades das duas vias
de acesso ao câmpus da Unimontes, em Montes Claros. (- À
Comissão de Segurança Pública.)

Nº 1.681/2007, da Comissão de Educação, em que solicita seja
formulado apelo ao Ministério do Desenvolvimento Social e Combate
à Fome com vistas à implantação de um anexo do Restaurante
Popular de Montes Claros no câmpus da Unimontes, nesse Município.
(- À Comissão do Trabalho.)
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Nº 1.682/2007, da Comissão de Educação, em que solicita seja
encaminhado à Unimontes pedido de cópia do Regimento Interno
dessa instituição.

Nº 1.683/2007, da Comissão de Educação, em que pleiteia sejam
solicitadas à Uemg e à Unimontes cópias dos respectivos estatutos e
as informações que relaciona.

Nº 1.684/2007, da Comissão de Educação, em que solicita seja
encaminhado à Fadenor pedido de cópia dos relatórios de atividades
da Fundação referentes aos últimos 5 anos, com destaque para o ano
de 2007, nos quais conste o número de Municípios, de cursos e de
alunos atendidos, além de cópia dos balanços referentes aos últimos
5 anos e do balancete referente ao ano de 2007, com o detalhamento
das receitas e das despesas. (- Distribuídos à Mesa da Assembléia.)

Nº 1.685/2007, da Comissão de Participação Popular, em que
solicita seja encaminhado ofício à Gerência Regional de Saúde de
Ubá com vistas à implantação de um Centro de Especialidades
Odontológicas no Município de Rodeiro. (- À Comissão de Saúde.)

Nº 1.686/2007, da Comissão de Participação Popular, em que
solicita seja formulado apelo à Secretaria de Educação com vistas à
contratação de nutricionistas e técnicos em nutrição e dietética para
atuação nas Superintendências Regionais de Ensino e no órgão
central da Secretaria de Educação - Coordenação Estadual do Plano
Nacional de Alimentação Escolar. (- À Comissão de Educação.)

Nº 1.687/2007, da Comissão de Participação Popular, em que
solicita seja formulado apelo ao Chefe da Polícia Civil do Estado com
vistas à implantação de Delegacias Especializadas de Crimes contra a
Mulher nos Municípios sedes de comarca no Estado.

Nº 1.688/2007, da Comissão de Participação Popular, em que
solicita seja formulado apelo à Defensoria Pública do Estado com
vistas à implantação de Núcleos de Defesa da Mulher Vítima de
Violência nos Municípios sedes de comarca no Estado. (- Distribuídos
à Comissão de Segurança Pública.)

Nº 1.689/2007, da Comissão de Participação Popular, em que
solicita seja formulado apelo ao Secretário Municipal de Saúde de
Viçosa com vistas a que seja credencido no Sistema Único de Saúde
o Hospital São João Batista, localizado nesse Município, para
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realização de procedimentos em maior número de especialidades
médicas. (- À Comissão de Saúde.)

Nº 1.690/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja encaminhado ao Secretário de Defesa Social pedido de
informações sobre a construção de nova cadeia pública no Município
de Piranga ou sobre a reforma da cadeia atual.

Nº 1.691/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja encaminhado ao Comandante da Polícia Militar e ao Delegado de
Polícia do Município de Leopoldina pedido de informações sobre os
motivos da prisão do Sr. Evandro Botelho Neto e de possível tortura
praticada contra ele.

Nº 1.692/2007, do Deputado Gilberto Abramo, em que solicita seja
encaminhado à Secretaria de Fazenda pedido de Nota Técnica sobre
todas as emendas apresentada ao Projeto de Lei nº 1.585/2007. (-
Distribuídos à Mesa da Assembléia.)

Nº 1.693/2007, da Comissão de Educação, em que solicita seja
formulado apelo à Secretaria de Ciência e Tecnologia com vistas à
implantação de restaurante universitário no câmpus da Unimontes, em
Montes Claros.

Nº 1.694/2007, da Comissão de Educação, em que solicita seja
formulado apelo ao Conselho Estadual de Educação com vistas a que
sejam investigadas irregularidades denunciadas por professores da
Fundação Mineira de Educação e Cultura.

Nº 1.695/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja formulado apelo ao Secretário de Administração Prisional com
vistas à transferência do preso Ricardo de Assunção de Francisco Sá
para unidade próxima da residência de seus familiares.

Nº 1.696/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja formulado apelo ao Subsecretário de Administração Prisional com
vistas à transferência urgente de presos já condenados e que se
encontram na cadeia pública de Coronel Fabriciano.

Nº 1.697/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja formulado apelo ao Secretário de Defesa Social com vistas à
transferência dos presos que se encontram na cadeia pública do
Município de Piranga.

Nº 1.698/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
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seja formulado apelo ao Procurador-Geral de Justiça com vistas à
interdição imediata da cadeia pública do Município de Coronel
Fabriciano.

Nº 1.699/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja formulado apelo ao Secretário de Defesa Social com vistas à
construção de nova unidade prisional no Município de Coronel
Fabriciano.

Nº 1.700/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja formulado apelo aos Corregedores das Polícias Civil e Militar com
vistas à apuração de possível tortura praticada por policiais quando da
prisão do Sr. Evandro Botelho Neto, no Município de Leopoldina.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões

de Política Agropecuária, de Turismo, de Cultura, de Administração
Pública, do Trabalho, de Assuntos Municipais e de Defesa do
Consumidor e do Deputado Gustavo Valadares, que foram publicadas
na edição anterior.

Oradores Inscritos
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Paulo Guedes.

O Deputado Paulo Guedes - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.
Deputados, membros da imprensa e todos os que nos assistem pela
TV Assembléia em várias cidades de Minas Gerais; o Brasil inteiro
tem acompanhado o drama vivido por cerca de 76 famílias
desabrigadas, vítimas do terremoto ocorrido no vilarejo de Caraíbas,
no Município de Itacarambi, no Norte do Estado, na madrugada de
domingo. Esse acontecimento deixou, de certa forma, apavorada a
nossa região, onde, aliás, ocorreu a morte de uma criança de 5 anos
de idade, enquanto dormia juntamente com sua irmã gêmea, vítima do
desabamento de sua casa, ou seja, desse terrível incidente.

Apesar da agilidade no atendimento aos desabrigados pela Defesa
Civil do Estado, sabemos das dificuldades enfrentadas por essas
famílias. E, apesar de a Defesa Civil ter agido rápido e essas famílias
já se encontrarem abrigadas numa creche em Itacarambi, é
importante que, num momento como este, unifiquemos as forças,
tanto o governo estadual quanto o federal, para que, o mais breve
possível, essas 70 famílias - aproximadamente 300 pessoas -
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retornem à normalidade.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, 70% das casas de Caraíbas

foram construídas com adobe, o que contribuiu para a intensidade dos
danos. O próprio Governador, que comigo visitou a área atingida, já
anunciou a liberação dos recursos para a construção de outras casas.
Resta saber onde serão construídas. Aí, precisamos conversar com
essas famílias, para que, da melhor maneira possível, encontremos
uma solução, a fim de que sua vida volte ao normal.

Para nós, brasileiros, tremores de terra, furacões e vulcões são
fenômenos naturais estranhos, pouco conhecidos, e não trazem
muitas preocupações; entretanto os cientistas garantem que
terremotos ocorrem em menor ou maior grau em todas as regiões do
País. Somente nos últimos 10 anos, o Observatório Sismológico da
Universidade de Brasília - pioneiro no País - registrou 400 tremores de
terra de intensidade igual ou superior à desse que ocorreu em
Itacarambi. Em Caraíbas, o terremoto atingiu 4,9 graus na escala
Richter.

Os danos de um tremor dependem de vários fatores, como tamanho
do sismo, magnitude, profundidade da terra em que tenha ocorrido -
em geral, são menos  sentidos  os que acontecem próximo à
superfície -, geologia do terreno e qualidade das construções das
zonas atingidas. Ainda não é possível prever com exatidão a
ocorrência de terremotos. O máximo que os técnicos podem falar é
sobre a probabilidade de existência de terremotos em algumas
regiões do País.

Esse acontecimento no Norte de Minas deve servir para alertar as
autoridades também para a necessidade de termos maior
investimento em pesquisas e estudos preventivos. É importante que
as instituições de pesquisa no País incentivem estudos nessa área,
hoje bastante reduzidos.

Visitei pessoalmente a área atingida em Caraíbas. Como nos está
lembrando o Deputado Durval Ângelo, estiveram comigo em
Itacarambi, minha cidade, o Governador Aécio Neves; o Sr. José
Ferreira de Paula, Prefeito da cidade; Vereadores de ambos os
partidos da cidade, da Situação e da Oposição; e outras autoridades.

Pudemos constatar, de perto, o pânico e o terror que se espalhou na
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região. Apesar de ter atingido apenas o vilarejo de Caraíbas, os
tremores foram sentidos em várias cidades de nossa região.

As famílias atingidas pelo abalo estão bem-amparadas em creches,
mas é preciso unirmos forças para garantir o reparo de todos os
danos causados pela tragédia.

Durante a visita que fizemos a Itacarambi, recebemos um
telefonema do Vice-Presidente da República, José de Alencar, e
também do Ministro das Cidades, Márcio Fortes, trazendo a
preocupação do governo e deixando uma mensagem do próprio
Presidente Lula para as famílias atingidas pelo tremor.

Nesta semana, a bancada federal, liderada pelo Deputado Federal
Virgílio Guimarães, iniciou as conversas com o Ministro Gedel Vieira
Lima, da Integração Nacional, e com o Ministro Márcio Fortes, das
Cidades, para ver como o governo federal ajudará no socorro às
vítimas do episódio. Esperamos que, nesse caso, tanto o governo
federal quanto o governo do Estado ajam rápido, para que possamos
devolver a normalidade a essas famílias atingidas.

O Deputado Doutor Rinaldo (em aparte) - Nós, da Comissão de
Saúde, estivemos também visitando a cidade de Itacarambi, onde,
infelizmente, aconteceu o episódio do terremoto com uma morte.
Estávamos preocupados com a situação da saúde das famílias
desabrigadas. Há lá muitos velhos e muitas crianças. Fomos lá, com o
Deputado Carlos Pimenta, e vimos que o Prefeito da cidade está
empenhado em dar atenção a todas as pessoas. Elas estão bem-
abrigadas, dentro do possível que a cidade pode oferecer, mas não
está faltando nada a essas pessoas no que diz respeito à assistência
psicológica, médica, alimentar e de moradia. Estão todas alojadas
numa creche até o início do ano escolar. Mas estão abrigadas ali até a
solução definitiva de moradia. Assim, do ponto de vista de atenção à
saúde, estão bem assistidas.

A Comissão de Saúde colocou-se à disposição do Prefeito, para
sermos parceiros na assistência àquela comunidade. Muito obrigado
pelo aparte, caro Deputado.

O Deputado Paulo Guedes - Agradeço a V. Exa., Deputado Doutor
Rinaldo.

Um outro assunto traz-me a esta tribuna, e é com tristeza que
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usamos este tempo para denunciar a forma golpista, liderada pelo
PFL e pelo PSDB, que a Oposição vem fazendo ao governo federal,
justamente num momento em que o País atravessa uma fase muito
boa, com o crescimento do PIB, com as melhorias nos índices sociais,
enfim, com o crescimento do País de forma geral.

Temos uma oposição muito mais golpista que a da Venezuela.
Retirar do governo federal R$40.000.000.000,00 por ano, justamente
dos setores mais importantes, como a saúde, a educação e os
programas sociais, realmente, não nos deixa outra alternativa a não
ser chamar essa Oposição de golpista contra o povo, contra os
pobres, contra o País, e em favor de uma pequena minoria de
banqueiros e empresários, muitos dos quais sonegadores, que
fizeram todo esse aparato contra a CPMF.

O que mais nos entristece é que essa Oposição que ontem derrubou
a cobrança do imposto foi a mesma que o criou, com o argumento de
que precisava de recursos para investir na saúde.

O interessante é que, passados os anos, no momento em que o
País começa a crescer e a restabelecer uma nova forma de governar,
e todo o povo brasileiro se posiciona de forma favorável à cobrança do
imposto porque vê, na prática, que ele está sendo muito bem
empregado, vimos agir, ontem, uma Oposição raivosa, uma Oposição
que é contra os interesses do País, que é contra os mais pobres, que
é contra o Bolsa-Família, que é contra a ajuda aos nossos hospitais.
Nem mesmo o apelo dos Governadores e dos Secretários de Saúde
de todos os Estados moveu a vontade de vingança por parte dos
Senadores da Oposição. Dois dos três Senadores por Minas Gerais
votaram contra a CPMF, votaram contra a saúde no nosso Estado,
votaram contra os nossos hospitais, que já se encontram em
péssimas condições. Muitos dos hospitais do Norte de Minas estão
prestes a fechar as suas portas. Mesmo no momento em que
tínhamos o compromisso do Presidente de que todos esses recursos
seriam investidos na saúde pública, a Oposição transformou a votação
da CPMF numa questão de vida ou morte, posicionando-se contra o
País, contra as pessoas, contra os mais pobres, que seriam
beneficiados com essa medida.

Portanto ficamos tristes com a atitude tomada pelos Senadores do
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DEM e do PSDB, que fizeram dessa matéria uma matéria contra o
Presidente e contra o povo brasileiro.

O Deputado Gustavo Valadares (em aparte) - Deputado Paulo
Guedes, gostaria de agradecer-lhe o aparte, que demonstra o seu
espírito democrático, mas vim aqui para discordar veementemente do
pronunciamento de V. Exa.

O Partido dos Trabalhadores e o governo federal precisam respeitar
o Senado Federal. Quem não aceitou a prorrogação da CPMF foi o
povo brasileiro, por meio de seus representantes, no Senado Federal.
O que fizemos, na madrugada de ontem, desonerando um pouquinho
o bolso do cidadão brasileiro, porque tínhamos de desonerar muito
mais, é muito diferente do que ocorreu na Venezuela, o que o
Presidente Lula defende como democracia. É completamente
diferente.

Para dar um exemplo a V. Exa., informo que esses 40 bilhões não
estariam fazendo falta se o Presidente Lula não tivesse 37 Ministérios.
Faço aqui um desafio a V. Exa., para que liste pelo menos 20
Ministros, desta tribuna, agora. Nem V. Exa., que é do partido do
Presidente da República, conhece 20 Ministros, e o Sr. Presidente tem
37 Ministérios. Ele paga os 37 Ministérios, com seus Ministros, com
seus funcionários, com os militantes do PT, que estão lá alocados,
com o dinheiro da CPMF, com o dinheiro do cidadão brasileiro.

V. Exa. pode ter a certeza de que o dinheiro da saúde continuará
sendo destinado à saúde. Tinha de ir muito mais, mas, por conta de
demagogia e de má gestão do governo federal, isso não ocorre. O que
aconteceu ontem foi uma revolução, que marcará para sempre a
história do Brasil. O Senado Federal mostrou-se independente, o
Poder Legislativo mostrou-se independente, mostrou que tem juízo,
mostrou que tem responsabilidade, mostrou que recebeu o recado do
povo brasileiro, que já não agüenta mais tamanha incidência de
tributos em seu bolso.

Quero dizer a V. Exa., com todo o respeito, agradecendo mais uma
vez o espírito democrático em me conceder esse aparte, de uma vez
por todas, que pode levar um recado ao Presidente Lula que, se
quiser começar a administrar bem o Brasil, diminua os gastos
públicos, a começar com os 37 Ministérios.
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Como exemplo, Deputado André Quintão, há uma Ministra para
defender as mulheres, que, infelizmente, não fez, até o momento,
nenhum pronunciamento para defender aquela menina menor de
idade, que estava presa no Pará. O governo federal está pagando as
contas dessa Ministra. Comece pela Ministra das Mulheres. Leve este
recado ao Presidente: tome o Estado de Minas como exemplo.
Choque de gestão, já. Vamos deixar de tirar do bolso do brasileiro o
dinheiro para pagar benfeitorias para meia dúzia de companheiros do
Presidente Lula. Muito obrigado.

O Deputado Paulo Guedes - Agradeço o aparte, Deputado Gustavo
Valadares. Mas a forma de V. Exa. se expressar aqui representa
muito bem o sentimento daqueles que votaram contra o povo
brasileiro ontem. A raiva e a forma de falar representam tudo isso. É
de uma forma até veemente que torcem contra o Brasil. Estiveram no
poder por oito anos, no governo Fernando Henrique, quando criaram a
CPMF, mas não fizeram nada. O País entrou no maior colapso
financeiro, sem crédito internacional, com juros exorbitantes, e caímos
no desemprego. Agora que o País começa a crescer, a gerar emprego
e há distribuição de renda, temos uma Oposição golpista, sim, quando
tira R$40.000.000.000,00, por ano, do Orçamento da União, dinheiro
esse fundamental para a manutenção do Bolsa-Família e do socorro à
saúde pública brasileira.

Deputado, por falar em criação de cargo, o nosso Governador está
também enviando um projeto de lei, criando vários cargos para os
amigos também do “Demo”. Então, essa questão fica pequena diante
da atitude tomada por vocês, ontem, no Senado Federal.
* - Sem revisão do orador.

O Deputado André Quintão - Sr. Presidente, solicito a palavra pelo
art. 164 do Regimento Interno.

O Sr. Presidente - É regimental. Com a palavra, pelo art. 164 do
Regimento Interno, o Deputado André Quintão.

O Deputado André Quintão - Sr. Presidente, agradecendo a
deferência, o Deputado ex-Líder do DEM nesta Casa fez uma menção
incorreta e injusta com a nossa Ministra Nilcéa, contra a Ministra
Matilde, contra o Ministro Paulo Vannuchi, que são integrantes de
secretarias com “status” de Ministérios, hoje voltadas para a promoção
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de vários direitos, direitos humanos, como a Secretaria de Promoção
da Igualdade Racial, a Secretaria Especial de Políticas para as
Mulheres, Secretaria Especial dos Direitos Humanos, que, vinculadas
a outras políticas, compõem um vasto campo de políticas públicas
sociais, o que hoje é uma marca inconteste do governo Lula.

O governo Lula tem hoje uma avaliação e uma aprovação recordes.
As pesquisas mostram isso. O povo brasileiro está aprovando essa
forma de governar. E isso não diz respeito apenas à quantidade de
Ministérios. Esse não é o debate central. Discordo aqui do Deputado
do DEM. O povo quer saber é de resultados. Pode-se ter poucos ou
muitos números de Ministérios, mas o que o povo quer saber é que
resultados esses órgãos governamentais estão trazendo. Tenho
certeza absoluta, até porque as pesquisas mostram isso, que o povo
aprova o governo Lula.

É importante tratar dos quilombolas, dos povos indígenas, da
promoção da igualdade racial e da questão de gênero. Muitos que
criticam o governo Lula criticam exatamente pelas estruturas nessas
áreas, que são importantes, porque o Brasil vai afirmando e
resgatando direitos básicos de cidadania.

Acredito que foi ruim para o País a votação de ontem. Não foi ruim
somente para o governo Lula nem somente para o PT. Acho que foi
ruim também para a Oposição, que perdeu uma boa chance de
conseguir R$40.000.000.000,00 exclusivamente para a área da
saúde. A área da saúde é uma das áreas mais críticas hoje, no País.

Não foi por outro motivo que Governadores do PSDB ficaram,
durante todo o dia, buscando uma mudança na posição da Bancada
tucana, que ficou refém da irresponsabilidade dos Democratas.

Considero essa votação uma irresponsabilidade dos Democratas de
Brasília, diga-se de passagem, e não dos Democratas da Assembléia.
Isso seria o mesmo que a Bancada do PT, em retaliação política, dizer
que não votará, por exemplo, o Projeto de Lei nº 1.585. Poderíamos
paralisar todos os projetos para não votar o 1.585. Não defenderia
essa idéia na Bancada do PT, porque a nossa conduta é diferente. Se
o projeto tem aspectos que desoneram o cidadão, o contribuinte, sem
prejudicar as finanças do Estado, devemos aprová-lo, aperfeiçoá-lo,
apresentar emendas.
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O que houve ontem foi um gesto de irresponsabilidade. A Oposição
pagará o preço, com a análise do cidadão, quando o Estado e os
Municípios deixarem de receber recursos. Aí quero ver a empáfia
daqueles Líderes do DEM, que ontem devem ter brindado até altas
horas da madrugada, nos lugares mais chiques de Brasília, à derrota
de R$40.000.000.000,00 para a saúde. Trata-se de um imposto que
não é possível sonegar. Talvez seja esse o motivo da gritaria
generalizada, porque é um imposto que os poderosos não podem
sonegar. Sinceramente, acho que ontem houve um gesto de
irresponsabilidade da Oposição, a mesma que criou a CPMF na época
do Fernando Henrique e agora vem, com essa demagogia barata,
comemorar menos R$40.000.000.000,00 para a saúde no nosso país.

Terminando, Sr. Presidente, gostaria de dizer que o governo Lula,
de cabeça fria, com responsabilidade e o espírito democrático que
tem, vai procurar compensar esses R$40.000.000.000,00 da melhor
maneira possível, mas não o fará reduzindo a presença do Estado em
políticas públicas, porque desta bandeira o PT não abre mão:
governar a favor dos mais pobres deste país. É isso o que a Oposição
quis atrapalhar ontem, prejudicando o governo Lula politicamente.
Mas o povo não é bobo e entendeu essa jogada.

* - Sem revisão do orador.
Questão de Ordem

O Deputado Paulo Cesar - Sr. Presidente, peço o encerramento, de
plano, desta reunião, porque não temos número suficiente de
Deputados para continuar a discussão.

O Sr. Presidente - É regimental. Solicito ao Deputado Gilberto
Abramo que proceda à chamada dos Deputados para a recomposição
de quórum.

O Deputado Paulo Cesar - Sr. Presidente, não pedi recomposição, e
sim o encerramento da reunião.

O Sr. Presidente - Tendo em vista a importância das matérias
constantes na pauta, a Presidência, nos termos regimentais,
determina ao Sr. Secretário que proceda à chamada para a
recomposição do quórum.

O Sr. Secretário (Deputado Gilberto Abramo) - (- Faz a chamada.)
O Sr. Presidente - À chamada responderam 18 Deputados, que,
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somados aos 4 Deputados em comissões, totalizam 22
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 a especial de logo mais, às 20 horas,
nos termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 82ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 11/12/2007

Presidência do Deputado Doutor Viana
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata; discurso do

Deputado Rêmolo Aloise; aprovação - Questões de ordem; suspensão
e reabertura da reunião - Encerramento.

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

Pinheiro - Tiago Ulisses - Adalclever Lopes - Ademir Lucas -
Agostinho Patrús Filho - Almir Paraca - André Quintão - Antônio
Carlos Arantes - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Bráulio Braz - Carlin
Moura - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Célio Moreira - Dalmo
Ribeiro Silva - Deiró Marra - Délio Malheiros - Delvito Alves - Dimas
Fabiano - Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo - Durval
Ângelo - Elisa Costa - Elmiro Nascimento - Fahim Sawan - Gilberto
Abramo - Gláucia Brandão - Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio -
Inácio Franco - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João
Leite - Juninho Araújo - Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro -
Luiz Tadeu Leite - Mauri Torres - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise -
Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Vanderlei Miranda - Weliton
Prado - Zé Maia - Zezé Perrella.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 9h15min, a lista de

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

- O Deputado Delvito Alves, 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 Rêmolo Aloise.

O Deputado Rêmolo Aloise - Sr. Presidente, apesar de ter chegado
alguns segundos fora do horário em que o nobre Deputado leu a ata,
eu perguntaria a V. Exa. qual Deputado fez a indicação para a reunião
de ontem, porque não consta na ata.

O Sr. Presidente - A reunião a que se refere a ata foi realizada a
requerimento do Deputado Eros Biondini.

O Deputado Rêmolo Aloise - Peço desculpas por não estar atento à
homenagem do nobre Deputado Eros Biondini.

O Sr. Presidente - Não havendo retificação a ser feita na ata, dou-a
por aprovada.

Questões de Ordem
O Deputado Rêmolo Aloise - Pediria a V. Exa., se assim entender e

se o Regimento permitir, que suspendesse a reunião por alguns
segundos, antes de entrarmos na pauta, para uma conversa sobre um
projeto de grande importância que está na pauta.

O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, V. Exa. procedeu
corretamente à votação da ata. Reconheço que não há mais nada a
fazer em relação à sua discussão. Mas acho importante fazer essa
questão de ordem, pois temos de nos primar pelo respeito total e
absoluto ao Regimento, ainda mais com a chegada do Presidente
desta Casa - que há tempo não víamos -, sempre com o cabelo bem
penteado, bem vestido, a elegância em pessoa. Deve ser por causa
da festa dos jornalistas que acontecerá hoje. Quero abordar a questão
do Regimento, porque a Mesa, tendo à frente o Sr. Presidente, tem de
ser a sua guardiã. Como V. Exa. pode perceber, temos uma matéria
que está na faixa constitucional e sobresta toda a pauta. Na realidade,
ela precisa de quórum qualificado de 39 Deputados para a sua
votação. Se precisa desse quórum qualificado, é evidente que, para o
seu processo de discussão ou para qualquer encaminhamento de
requerimento referente a essa matéria, precisamos dos 39 Deputados.
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Para abrir a reunião, os 26 Deputados eram suficientes. Concordo
plenamente. V. Exa. encerrou corretamente a discussão da ata,
porque solicitei o tempo para a discussão fora do prazo. V. Exa. pode
perceber que não há nenhuma Comissão em andamento. Estive
agora na Comissão do Veto nº 1.873 - por isso atrasei-me para
discutir a ata - e lá não há nenhum Deputado. Haverá uma reunião às
9h30min, e outra, da Comissão de Meio Ambiente, que é externa, às
10 horas. Mesmo sendo externa, não conta para o quórum regimental.
Para votar o Projeto nº 1.585/2007, do Governador do Estado,
precisamos de 39 votos. Para encaminhar qualquer requerimento
incidente sobre essa matéria, precisamos de 39 votos. Para
encaminhar qualquer questão de ordem, qualquer questão de
esclarecimento sobre essa matéria, Deputado Gilberto Abramo,
precisamos da presença de 39 Deputados. Também para fazer a
discussão do Projeto nº 1.585, precisamos de 39 Deputados. A Mesa
e V. Exa. - que de Curvelo se projetou para Minas Gerais e para o
mundo, um filho ilustre daquela cidade, que demonstra competência e
habilidade parlamentar, e hoje deve ser a grande alegria de Curvelo -,
respeitarão o Regimento. Sendo assim, solicito o encerramento, de
plano, desta reunião, já que não temos em plenário 39 Deputados.
Como estabelece o Regimento, a matéria principal vincula o quórum
em todas as suas fases.

O Deputado Rêmolo Aloise - Sr. Presidente, solicitei de V. Exa. que,
antes de colocar a ata em votação, suspendesse a reunião por alguns
segundos, mas V. Exa. entendeu que não caberia essa questão. O
nobre Deputado Durval Ângelo fez um belo pronunciamento, inclusive
colocando V. Exa. como um homem conhecido mundialmente, o que
ratifico plenamente. Mas V. Exa. não respondeu à minha questão de
suspensão, não de encerramento. Acho uma aberração, num projeto
de tal importância, o Deputado Durval Ângelo pedir, em plena terça-
feira, o encerramento, de plano, da reunião. São 9h26min, nem
iniciamos a manhã e já estão encerrando os trabalhos neste Plenário.
Então, Sr. Presidente, solicito a V. Exa. que suspenda a reunião e
posteriormente responda ao Deputado Durval Ângelo se vai encerrá-la
ou não.

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, quero apenas fazer uma
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referência à ida da Assembléia Legislativa à Barra do Sobradinho,
com autorização do Presidente Alberto Pinto Coelho, para que a
Comissão visitasse D. Luiz Cappio. Tivemos oportunidade de estar ali,
eu e os Deputados Durval Ângelo, Fábio Avelar, Gil Pereira,
Presidente da Cipe São Francisco. Fomos recebidos pelo Bispo, já em
12 dias de greve de fome. O Bispo trouxe uma palavra muito firme da
sua decisão de se sacrificar pelos barranqueiros, pelo Rio São
Francisco. O Deputado Durval Ângelo levou uma carta do Frei
Leonardo Boff, e levamos a manifestação da Assembléia Legislativa
de apoio à luta do Bispo pelo Rio São Francisco. Deputado Durval
Ângelo, o que mais me impressionou hoje pela manhã foi a liminar
concedida pela Justiça contra a transposição do Rio São Francisco. O
Exército ainda não foi intimado, não recebeu ainda a decisão mas, por
meio da Justiça, está paralisada a transposição do Rio São Francisco.
É uma vitória que o governo federal não quis dar a todos os que estão
defendendo a revitalização do rio, mas que a justiça deu neste
momento. Queremos, então, comemorar a paralisação das obras de
transposição do Rio São Francisco e esperamos que o governo
repense e trabalhe pela revitalização do rio. Muito obrigado.

Suspensão da Reunião
O Sr. Presidente - Atendendo à questão de ordem suscitada pelo

Deputado Rêmolo Aloise, a Presidência vai suspender a reunião por
20 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, e para a
extraordinária também de hoje, às 20 horas, nos termos do edital de
convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 27ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS
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MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 14/11/2007

Às 16h4min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Weliton Prado, Ronaldo Magalhães, Ademir Lucas e Wander Borges,
membros da supracitada Comissão. Está presente, também, o
Deputado Carlin Moura. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Weliton Prado, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Ademir Lucas, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na
pauta, discutir e votar proposições da Comissão e debater, em
audiência pública, o sistema de água e esgoto do Município de
Contagem e comunica o recebimento da seguinte correspondência:
ofício do Sr. Martim Francisco Borges de Andrada, Prefeito Municipal
de Barbacena, publicado no “Diário do Legislativo”, em 10/11/2007, e
exemplares da “Revista de Administração Municipal”, referentes aos
meses de julho, agosto e setembro e outubro, novembro e dezembro
de 2007. A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir os
Srs. Clébio Antônio Batista, Superintendente de Operação da Copasa-
Região Metropolitana de Belo Horizonte; Marcelo Godinho Fernandes
e Wellington Jorge Santos, respectivamente, Chefe Distrital e
Engenheiro de Projetos da Copasa-Contagem; Vereador Lucas
Cardoso, da Câmara Municipal de Contagem; Irene Souza Lopes,
Presidente do Grupo Reage-Bairro Estaleiro I, e Eliane Diniz,
moradora do Bairro Serra Verde, de Esmeraldas, que são convidados
a tomar assento à mesa. A Presidência concede a palavra ao
Deputado Carlin Moura, autor do requerimento que deu origem ao
debate, para suas considerações iniciais; logo após, passa a palavra
aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos os
debates, segue-se ampla discussão, conforme consta nas notas
taquigráficas. A Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião
e passa à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a
discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do
Plenário. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados
os Requerimentos nºs 1.390 e 1.459/2007. Passa-se à 3ª Fase da 2ª
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Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de
proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua
vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Weliton Prado (2)
em que solicitam seja realizada reunião para se debater, em audiência
pública, a Proposta de Emenda à Constituição nº 31/2007 e seja
realizada visita à área de manufatura da empresa Tetra Pak Ltda.,
localizada em Monte Mor (SP), para verificar "in loco" a fabricação e a
armazenagem das embalagens, bem como o acondicionamento do
leite longa vida e outros alimentos lácteos; Padre João e Almir Paraca
solicitando seja realizada audiência pública para se discutirem o
Programa de Construção de Cisternas, desenvolvido pelo Idene, e o
Programa de Formação e Mobilização Social para Convivência com o
Semi-árido, desenvolvido pelo Ministério do Desenvolvimento Social e
Combate à Fome - MDS. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados
e dos demais participantes, convoca os membros da Comissão para a
próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 21 de novembro de 2007.
Weliton Prado, Presidente - Ronaldo Magalhães - Wander Borges -

Padre João.
ATA DA 27ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO,

DA PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 21/11/2007
Às 15h40min, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas

Rosângela Reis e Elisa Costa e o Deputado Walter Tosta, membros
da supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Paulo
Guedes. Havendo número regimental, a Presidente, Deputada
Rosângela Reis, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação
de requerimento do Deputado Walter Tosta, dispensa a leitura da ata
da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a debater, em comemoração do Dia Nacional da
Consciência  Negra,  o  tema "Igualdade racial e o mercado de
trabalho - desafios e novas oportunidades" e a apreciar a matéria
constante na pauta e, prosseguindo, acusa o recebimento das
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seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados a
seguir: Projetos de Lei nºs 1.687, 1.688, 1.713, 1.727/2007 (Deputado
Walter Tosta); 1.612, 1.684, 1.696, 1.721/2007 (Deputado Domingos
Sávio); 1.553, 1.695, 1.702, 1.710, 1.729/2007 (Deputada Elisa
Costa); 1.693, 1.714, 1.715/2007 (Deputado Antônio Carlos Arantes),
todos em turno único. A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião
para ouvir os Srs. Juarez Guimarães de Abreu, Diretor de Qualificação
Profissional da Secretaria de Desenvolvimento Social; Rubens
Giaquinto, do Núcleo de Combate à Discriminação no Trabalho, da
DRT-MG; Marco Antônio de Jesus e Paulo Henrique Santos Fonseca,
respectivamente, Presidente e Secretário de Políticas Sociais da CUT-
MG; Carlos Calazans, ex-Delegado Regional da DRT e Assessor
Especial da Prefeitura de Belo Horizonte; José Edson Bastos de
Oliveira, Advogado Trabalhista e Cível, 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 nas notas taquigráficas. A
Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 1ª
Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e
votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do
Plenário. O Projeto de Lei nº 683/2007, em 2º turno, é retirado da
pauta, atendendo-se a requerimento da Deputada Elisa Costa,
aprovado pela Comissão. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do
Dia), compreendendo a discussão e votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são
aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os Projetos de Lei
nºs 1.666 e 1.679/2007 (relator: Deputado Walter Tosta), que
receberam parecer por sua aprovação. Submetidos a discussão e
votação, cada um por sua vez, são aprovados os Pareceres de
Redação Final dos Projetos de Lei nºs 141, 405, 1.387, 1.409, 1.510,
1.545, 1.549, 1.554, 1.557, 1.559, 1.562, 1.590, 1.594, 1.607, 1.618,
1.633 e 1.638/2007. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de proposições da Comissão.
Submetido a votação, é aprovado requerimento do Deputado Antônio
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Carlos Arantes, em que solicita seja convidado o Sr. Paulino Cícero,
Presidente do Sindicato da Indústria do Ferro no Estado de Minas
Gerais - Sindifer-MG, com a finalidade de debater a geração de
emprego em relação ao crescimento da mineração no Estado de
Minas Gerais. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, dos convidados e demais
presentes, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 28 de novembro de 2007.
Rosângela Reis, Presidente - Antônio Carlos Arantes - Paulo

Guedes.
 ATA DA 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
CULTURA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 26/11/2007
Às 9h15min, comparecem no Instituto Francisca de Souza Peixoto,

as Deputadas Gláucia Brandão e Maria Lúcia Mendonça e o Deputado
Antônio Carlos Arantes (substituindo este ao Deputado Antônio
Genaro, por indicação da Liderança do BSD), membros da
supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Deiró
Marra. Havendo número regimental, a Presidente, Deputada Gláucia
Brandão, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado Antônio Carlos Arantes, dispensa a leitura
da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita
pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a debater, em audiência pública, a concessão de
incentivos fiscais, com o objetivo de estimular a realização de projetos
culturais na Zona da Mata. A Presidência interrompe a 1ª Parte da
reunião para ouvir a Sra. Silvana Pessoa, Presidente da Comissão
Técnica de Análise de Projetos e Assessora Especial, representante
da Secretária de Estado de Cultura de Minas Gerais; os Srs. Marcelo
Inácio Peixoto, Presidente do Instituto Francisca de Souza Peixoto;
Paulo Júnior, representando Mônica Botelho, Presidente da Fundação
Cultural Ormeu Junqueira Botelho; César Piva, Presidente do Instituto
Cidade Cataguases; Roseli Mendonça da Costa, representando
Andréia Barbosa Silva, Presidente da Fundação Simão José Silva; e
Amílcar Martins, ex-Secretário Estadual de Cultura, que são
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convidados a tomar assento à mesa. A Presidência concede a palavra
à Deputada Maria Lúcia Mendonça, 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. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 27 de novembro de 2007.
Gláucia Brandão, Presidente - Rosângela Reis - Maria Lúcia

Mendonça.
ATA DA 8ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 1ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM
5/12/2007

Às 14h36min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Ana
Maria Resende (substituindo este ao Deputado Juninho Araújo, por
indicação da Liderança do BSD) e os Deputados Gustavo Valadares e
Wander Borges (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 Wander Borges, dispensa a leitura da ata
da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta e a discutir e
votar proposições da Comissão. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte
(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão
e votação, é aprovado, em turno único, o Projeto de Lei nº 1.771/2007
(relator: Deputado Gustavo Valadares), que recebeu parecer por sua
aprovação. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece
a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão
para a próxima reunião extraordinária, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.
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Sala das Comissões, 7 de dezembro de 2007.
Gustavo Valadares, Presidente - Paulo Cesar.

ATA DA 30ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS
MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 5/12/2007
Às 16h1min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Weliton Prado, Ronaldo Magalhães, Ademir Lucas, Padre João e
Wander Borges, membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Weliton Prado, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
Deputado Ademir Lucas, dispensa a leitura da ata da reunião anterior,
a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar
a matéria constante na pauta e discutir e votar proposições da
Comissão. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Submetido a votação, é
aprovado o Requerimento nº 1.566/2007. Passa-se à 3ª Fase da 2ª
Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação de
proposições da Comissão. Submetido a votação, é aprovado
requerimento dos Deputados Padre João e Ronaldo Magalhães, em
que solicitam seja realizada audiência pública na cidade de Itabira
para discutir a situação das 500 famílias residentes no Bairro
Drumond. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para
a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2007.
Weliton Prado, Presidente - Ronaldo Magalhães - Wander Borges -

Padre João.
ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA

EMITIR PARECER SOBRE A INDICAÇÃO DE LUIS CARLOS
BALBINO GAMBOGI PARA COMPOR O CONSELHO DE DEFESA

SOCIAL, EM 6/12/2007
Às 9h15min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Gláucia Brandão e os Deputados João Leite, Leonardo Moreira e Luiz
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Tadeu Leite (substituindo este ao Deputado Adalclever Lopes, por
indicação da Liderança do PMDB), membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, a Presidente “ad hoc’’,
Deputada Gláucia Brandão, declara aberta a reunião, esclarece que
não há ata a ser lida, por se tratar da primeira reunião desta
Comissão, e informa que a reunião se destina a eleger o Presidente e
o Vice-Presidente e designar o relator. A Presidente determina a
distribuição de células de votação e convida o Deputado Luiz Tadeu
Leite a atuar como escrutinador. Realizada a apuração dos votos, são
eleitos por unanimidade os Deputados João Leite e Luiz Tadeu Leite
para os cargos de Presidente e Vice-Presidente, respectivamente. O
Deputado João Leite é empossado Presidente e em, ato contínuo, dá
posse ao Vice-Presidente. Na oportunidade, designa o Deputado
Durval Ângelo 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, 12 de dezembro de 2007.
João Leite, Presidente - Luiz Tadeu Leite - Durval Ângelo.

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

1.581/2007
Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática

Relatório
De autoria do Deputado Antônio Carlos Arantes, o projeto de lei em

tela visa a declarar de utilidade pública a Associação Shaolin do Norte
de Kung Fu Wushu - Mestre Chaw Wah San, com sede no Município
de São Sebastião do Paraíso.

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
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O Projeto de Lei nº 1.581/2007 pretende declarar de utilidade pública
a Associação Shaolin do Norte de Kung Fu Wushu - Mestre Chaw
Wah San, com sede no Município de São Sebastião do Paraíso, que
possui como finalidade precípua dirigir, desenvolver, orientar, fiscalizar
e difundir os estilos orientais shaolin do norte e do sul de kung fu
wushu e kuoshu, respiração, tai chi chuan, massagens de técnicas
orientais, doim, acupuntura, chiatsu, tui-na, massoterapias
antiestresse e linfática, colimaria oriental, defesa pessoal e artes
marciais em geral.

Na consecução de seus objetivos, organiza campeonatos em
âmbitos municipal, estadual e nacional, com o intuito de aprimorar o
nível técnico dos atletas e promover maior entrosamento entre os
seus associados; zela pela aplicação das normas e das
determinações emanadas de órgãos hierarquicamente superiores e
faz cumprir as regras e os preceitos estabelecidos no próprio estatuto.

Esclareça-se que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de
Constituição e Justiça, tem por finalidade retificar o nome da entidade,
de acordo com o constante no art. 1º de seu estatuto.

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

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

1.581/2007 com a Emenda nº 1, da Comissão de Constituição e
Justiça.

Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2007.
Ana Maria Resende, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.623/2007

Comissão de Saúde
Relatório

De autoria do Deputado Sebastião Helvécio, o projeto de lei em
epígrafe visa declarar de utilidade pública o Núcleo de Apoio aos
Toxicômanos Anônimos de Juiz de Fora - Nata -, 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
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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 1.623/2007 pretende declarar de utilidade pública

o Núcleo de Apoio aos Toxicômanos Anônimos de Juiz de Fora,
entidade sem fins lucrativos, que tem por escopo a luta contra o uso
indevido de drogas, contribuindo para libertar o indivíduo dos tóxicos e
reintegrá-lo à sociedade.

Para isso, orienta grupos sociais, especialmente os familiares dos
toxicômanos, sobre a prevenção às drogas e o relacionamento com os
usuários, por meio de palestras e seminários. Auxilia as pessoas em
tratamento, oferecendo-lhes terapia ocupacional e educacional, cursos
profissionalizantes para possibilitar o acesso ao mercado de trabalho,
além de atendimento jurídico, psiquiátrico, pedagógico, médico,
odontológico e nutricional.

Diante dessas considerações, a entidade em tela é merecedora do
título de utilidade pública.

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

1.623/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2007.
Doutor Rinaldo, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.820/2007

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Domingos Sávio, o projeto de lei em tela
visa a declarar de utilidade pública o Serviço de Obras Sociais -
S.O.S. de Cláudio, com sede no Município de Cláudio.

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 1.820/2007 pretende declarar de utilidade pública
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o Serviço de Obras Sociais - S.O.S. de Cláudio, entidade de caráter
beneficente sem fins lucrativos que possui como finalidade precípua
prestar assistência social às comunidades menos favorecidas do
Município de Cláudio.

Para alcançar seus propósitos, promove o bem-estar individual ou
de famílias indigentes, prestando-lhes assistência médica, econômica,
social, moral, educacional, recreativa; estimula a formação de
menores; combate a falsa mendicância e promove estudos sobre os
problemas sociais locais, buscando solucioná-los.

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

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

nº 1.820/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2007.
Antônio Carlos Arantes, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.825/2007

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Walter Tosta, o projeto de lei em tela visa a
declarar de utilidade pública a Creche Santa Sofia, 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 1.825/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Creche Santa Sofia, com sede no Município de Belo Horizonte,
entidade civil sem fins lucrativos que tem como finalidade assistir
crianças até seis anos de idade, oferecendo-lhes abrigo, educação,
alimentação, saúde e conhecimento de hábitos de higiene,
complementando a ação da família. Assim, busca o desenvolvimento
integral desse segmento em seus aspectos físico, afetivo, social e
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cognitivo, contribuindo para a formação de futuros cidadãos.
Na busca de seus objetivos, tem como diretriz o respeito à dignidade

e aos direitos das crianças, o entendimento de que o brincar é uma
forma privilegiada de sua expressão e interação e a garantia de
acesso aos bens socioculturais e artísticos disponíveis.

Em decorrência disso, a instituição é merecedora do título de
utilidade pública.

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

nº 1.825/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2007.
Antônio Carlos Arantes, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.841/2007

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Alencar da Silveira Jr., o projeto de lei em
tela visa a declarar de utilidade pública a Associação Dias Melhores,
com sede no Município de Alfenas.

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 1.841/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Associação Dias Melhores, com sede no Município de Alfenas,
entidade civil sem fins lucrativos que tem como finalidade desenvolver
ações nas áreas cultural, social, beneficente, educacional e esportiva,
voltadas para promover o bem-estar da comunidade onde atua.
Ademais, a entidade tem como propósito a defesa, a preservação e a
conservação do meio ambiente, bem como o desenvolvimento
sustentável juntamente com o crescimento econômico e o
aprimoramento social para o combate à pobreza.

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

nº 1.841/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2007.
Walter Tosta, relator.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº

1.413/2007
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria da Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial, o

projeto de resolução em epígrafe tem por objetivo aprovar a alienação
das terras devolutas que especifica, em conformidade com o disposto
no art. 62, XXXIV, da Constituição do Estado.

A proposição foi encaminhada, preliminarmente, à Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, e à Comissão de Política
Agropecuária e Agroindustrial, que opinou por sua aprovação.

Agora, cabe a este órgão colegiado apreciar a matéria, atendo-se à
possível repercussão financeira que possa ter, em obediência ao
disposto no art. 102, VII, combinado com o art. 188, do Regimento
Interno.

Fundamentação
O Projeto de Resolução nº 1.413/2007 atende à exigência

estabelecida no inciso XXXIV do art. 62 da Constituição do Estado de
que esta Assembléia Legislativa deve aprovar a alienação de terra
devoluta rural com área entre 100ha e 250ha. No caso em apreço, são
32 glebas situadas nos Municípios de Indaiabira, Montezuma, Rio
Pardo de Minas, Santo Antônio do Retiro e Vargem Grande do Rio
Pardo.

Importa esclarecer que os respectivos processos de alienação,
instruídos pelo Instituto de Terras do Estado de Minas Gerais - Iter-
MG -, obedecem ao disposto no § 6º do art. 247 da Constituição do
Estado e no § 3º do art. 30 da Lei nº 11.020, de 1993, com a redação
dada pela Lei nº 12.416, de 1996. Assim sendo, as terras serão
alienadas a quem as tornou economicamente produtivas e comprovou
sua vinculação pessoal a elas, pelo preço de mercado, acrescido dos
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emolumentos.
Dessa forma, a transferência de domínio dos imóveis não acarretará

repercussão financeiro-orçamentária aos cofres estaduais.
Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Resolução nº 1.413/2007, no 1º turno.

Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2007.
Zé Maia, Presidente - Elisa Costa, relatora - Jayro Lessa - Agostinho

Patrús Filho - Lafayette de Andrada.
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.599/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe
visa a autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Brasília de
Minas 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 1.599/2007 visa a autorizar o Poder Executivo a

doar ao Município de Brasília de Minas um imóvel com área de
1.220m², situado no Bairro São João, nesse Município, para edificação
de um posto de saúde.

Ressalte-se que a finalidade da transferência de domínio, que
facilitará o atendimento médico à população, vem ao encontro do
interesse da referida comunidade. Ademais, o art. 2º do projeto prevê
seu retorno ao patrimônio do Estado se, no prazo de cinco anos
contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe tiver
sido dada essa destinação.

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, que regulamenta o
art. 37, XXI, da Constituição Federal e institui normas para licitações e
contratos da administração pública, e no § 2º do art. 105 da Lei
Federal nº 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de direito
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financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da
União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

Cabe ressaltar que a matéria em questão atende aos preceitos
legais que versam sobre a transferência de domínio de bens públicos,
além de não representar despesas para o erário e não acarretar
repercussão na lei orçamentária.

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

1.599/2007, no 2º turno.
Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2007.
Zé Maia, Presidente - Jayro Lessa, relator - Antônio Júlio - Agostinho

Patrús Filho - Elisa Costa - Lafayette de Andrada.
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.600/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe
visa a autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Campo Belo
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 1.600/2007, na forma aprovada em Plenário, tem

como finalidade conferir autorização legislativa para que o Poder
Executivo possa doar ao Município de Campo Belo um imóvel com
área de 342,16m², conforme identificação em seu Anexo, a ser
desmembrado de um terreno com área total de 6.428m², situada no
Bairro da Feira, nesse Município.

Atendendo ao interesse público que deve nortear o negócio jurídico
em causa, o parágrafo único de seu art. 1º preceitua que o bem se
destina ao alargamento da Rua Pedro Peixoto; e o 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 lhe tiver
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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, que regulamenta o
art. 37, XXI, da Constituição Federal e institui normas para licitações e
contratos da administração pública, e no § 2º do art. 105 da Lei
Federal nº 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de Direito
Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e dos balanços
da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

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

1.600/2007, no 2º turno, na forma do vencido no 1º turno.
Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2007.
Zé Maia, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Agostinho

Patrús Filho - Elisa Costa - Jayro Lessa.
PROJETO DE LEI Nº 1.600/2007

(Redação do Vencido)
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Campo Belo 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

Campo Belo imóvel com área de 342,16m² (trezentos e quarenta e
dois vírgula dezesseis metros quadrados), conforme descrição contida
no Anexo desta lei, situado no Bairro da Feira, nesse Município, a ser
desmembrado de um terreno com área total de 6.428m² (seis mil
quatrocentos e vinte e oito metros quadrados), registrado sob o n°
34.141, a fls. 164 do Livro 3-S, no Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Campo Belo.

Parágrafo único - O imóvel descrito no Anexo destina-se ao
alargamento da Rua Pedro Peixoto.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado, se, no prazo de cinco anos contados da lavratura de escritura
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pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista no
parágrafo único do art. 1°.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Anexo

(de que trata o art. 1º da Lei nº , de de de 2007)
O imóvel de que trata o art. 1º possui a seguinte descrição: inicia-se

no ponto 1 com coordenadas X=4471813,3510 Y=7688245.6830;
deste segue confrontando com a Rua Antônio Alves dos Reis com
distância de 4,26m em direção ao ponto 2 com coordenadas
X=471817.2318 Y=7688247.4492; deste segue confrontando com o
Estado de Minas Gerais com distância de 32,71m em direção ao
ponto 3 com coordenadas X=471840.2494 Y=7688224.2138; deste
segue confrontando com o Estado de Minas Gerais com distância de
52,36m em direção ao ponto 4 com coordenadas X=471885.3712
Y=7688197.6540; deste segue confrontando com Rua Pedro Peixoto
com distância de 4,30m em direção ao ponto 5; com coordenadas
X=471881.9930 Y=7688195.0010; deste segue confrontando com Rua
Pedro Peixoto com distância de 51,31m em direção ao ponto 6 com
coordenadas X=471837.7730 Y=7688221.0300; deste segue
confrontando com a Rua Pedro Peixoto com distância de 34,76m em
direção ao ponto 1, local onde se iniciou esta descrição, perfazendo
uma área total de 342,16m².
PARECER PARA O 2º 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 epígrafe
visa a autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Juiz de Fora
o imóvel que especifica.

A proposição foi aprovada no 1º turno e agora retorna a este órgão
colegiado, a fim de receber parecer para o 2º turno, conforme dispõe o
art. 189, combinado com o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.601/2007 tem como finalidade autorizar o

Poder Executivo a doar ao Município de Juiz de Fora um imóvel
constituído pela área de 2.676m², situado na Rua Acácio Duarte, no
Bairro Retiro, nesse Município.
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Ressalte-se que o imóvel será destinado à construção de uma praça
pública, em consonância com o interesse daquela comunidade.
Ademais, o art. 2º do projeto prevê seu retorno 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 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.

A matéria em análise atende aos preceitos legais que versam sobre
a transferência de domínio de bens públicos, não representa
despesas para o erário e não acarreta repercussão na lei
orçamentária. Em decorrência disso, pode ser transformada em lei.

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

1.601/2007, no 2º turno.
Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2007.
Zé Maia, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Agostinho

Patrús Filho - Elisa Costa - Jayro Lessa.
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.603/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe
visa autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Pitangui os
imóveis que especifica.

A proposição foi aprovada no 1º turno e agora retorna a esta
Comissão 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 1.603/2007 visa autorizar o Poder Executivo a

doar ao Município de Pitangui dois imóveis, ambos com área de
2.000m², situados em Capão do Vale e Barnabé, nesse Município,
para serem utilizados como escolas municipais.

Ressalte-se que a finalidade da transferência de domínio, que
promoverá um melhor atendimento para a população jovem, satisfaz o
interesse da comunidade. Ademais, o art. 2º do projeto prevê o retorno
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dos imóveis ao patrimônio do Estado se, no prazo de cinco anos
contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhes tiver
sido dada a destinação prevista.

A 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, que regulamenta o
art. 37, XXI, da Constituição Federal e institui normas para licitações e
contratos da administração pública; e no § 2º do art. 105 da Lei
Federal nº 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de direito
financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da
União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

Cabe ressaltar que a matéria em questão atende aos preceitos
legais que versam sobre a transferência de domínio de bens públicos,
além de não acarretar despesas para o erário e não ter repercussão
na Lei Orçamentária.

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

1.603/2007 no 2º turno.
Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2007.
Zé Maia, Presidente - Agostinho Patrús Filho, relator - Elisa Costa -

Jayro Lessa - Lafayette de Andrada.
PARECER SOBRE AS EMENDAS NºS 1 A 4 AO PROJETO DE LEI

Nº 1.584/2007, APRESENTADAS EM PLENÁRIO
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. Em seguida, esta Comissão opinou por sua aprovação
em 1º turno na forma do Substitutivo nº 2, que apresentou.

Na fase de discussão do projeto no 1º turno, foram apresentadas,
em Plenário, as Emendas nºs 1 a 4, que vêm a esta Comissão para



1771

receber parecer, nos termos do § 2º do art. 188 do Regimento Interno.
Fundamentação

O objetivo da proposição em análise é modificar a Lei nº 14.941, de
2003, no que diz respeito a aspectos relevantes do ITCD, como
hipóteses de incidência e de isenção e base de cálculo. Segundo a
exposição de motivos do Secretário de Estado de Fazenda, o
propósito da alteração 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 e simplificar a tributação.

O projeto prevê 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; 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. Pretende-se ainda 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 para aprimorá-lo quanto à técnica legislativa. Por meio da
apresentação do Substitutivo nº 2, esta Comissão objetivou a
simplificação da legislação do ITCD, beneficiando o contribuinte pela
exclusão da incidência do imposto sobre a extinção de usufruto não
oneroso e pela previsão da possibilidade de pagamento com desconto
para débitos em atraso, além de realizar alguns ajustes de redação,
mantendo os avanços do Substitutivo nº 1.

Durante a discussão da proposição em Plenário, foram
apresentadas quatro emendas. A Emenda nº 1 tem como objetivo
elevar de 30.000 para 45.000 Unidades Fiscais do Estado de Minas
Gerais - Ufemgs - o limite do valor imóvel ou fração ideal de imóvel
alcançado pela isenção do ITCD. O objetivo da Emenda nº 2 é
estabelecer que apenas os bens imóveis situados no Estado sejam
considerados para a determinação da alíquota a ser aplicada. A
Emenda nº 3, a exemplo da Emenda nº 1, também pretende ampliar o
limite de isenção do imposto, aumentando para 48.000 Ufemgs o
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limite do valor do imóvel, somado a outros bens móveis. A finalidade
da Emenda nº 4 é excluir as alterações promovidas pelo projeto
relativas à isenção, prevalecendo assim a redação em vigor.

Visando a conciliar as propostas contidas nas referidas emendas,
estamos apresentando, ao final deste parecer, substitutivo ao projeto,
que incorpora também os avanços dos substitutivos anteriores. No
que diz respeito à isenção relativa à transmissão “causa mortis”,
objeto de três das quatro emendas, a nova proposta pretende elevar
para 40.000 Ufemgs o valor de imóvel residencial a ser beneficiado
com a isenção, que alcança também fração ideal desse imóvel,
permitindo que o monte partilhável contenha outros bens móveis - um
veículo, por exemplo -, desde que não exceda o valor total de 48.000
Ufemgs.

Outra alteração importante se refere à unificação das alíquotas, no
percentual de 5%. A razão dessa modificação é a relativa fragilidade
da progressividade estabelecida pela legislação em vigor, uma vez
que não é prevista pela Constituição da República no caso específico
do tributo em questão. Além disso, em várias decisões, o Supremo
Tribunal Federal tem admitido a aplicação da progressividade de
alíquotas somente quando é possível verificar a capacidade
econômica do contribuinte pela consideração de todo o seu patrimônio
e rendimentos, o que não ocorre no ITCD. É estabelecida ainda a
possibilidade de desconto de até 50% do valor do imposto devido, na
hipótese de doação, desde que o valor desta não exceda 90.000
Ufemgs e haja recolhimento pelo contribuinte antes da ação fiscal,
mantendo-se a possibilidade de desconto de até 20% do valor do
imposto devido, na hipótese de transmissão “causa mortis”, desde que
recolhido no prazo de até 90 dias contados da abertura da sucessão.

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

1.584/2007, no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 3, a seguir
apresentado, e pela rejeição das Emendas nºs 1 a 4, apresentadas
em Plenário.

SUBSTITUTIVO Nº 3
Altera a Lei nº 14.941, de 29 de dezembro de 2003, que dispõe

sobre o Imposto sobre Transmissão “Causa Mortis” e Doação de
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Quaisquer Bens ou Direitos - ITCD.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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) de imóvel residencial com valor total de até 40.000 Ufemgs

(quarenta mil Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais), desde
que seja o único bem imóvel de monte partilhável cujo valor total não
exceda 48.000 Ufemgs (quarenta e oito mil Unidades Fiscais do
Estado de Minas Gerais), excetuando-se os bens descritos na alínea
‘c’ deste inciso;

b) de fração ideal de um único imóvel residencial, desde que o valor
total desse imóvel seja de até 40.000 Ufemgs (quarenta mil Unidades
Fiscais do Estado de Minas Gerais) e o monte partilhável não
contenha outro imóvel nem exceda 48.000 Ufemgs (quarenta e oito
mil Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais), excetuando-se os
bens descritos 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
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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
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. 11 - Na hipótese de sucessivas doações ao mesmo donatário,

serão consideradas todas as transmissões realizadas a esse título,
dentro de três anos civis, devendo o imposto ser recalculado a cada
nova doação, adicionando-se à base de cálculo os valores dos bens
anteriormente transmitidos e deduzindo-se os valores dos impostos já
recolhidos.

(...)
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 art. 10 da Lei nº 14.941, de 29 de dezembro de 2003,

passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 10 - O imposto será calculado aplicando-se a alíquota de 5%

(cinco por cento) sobre o valor total fixado para a base de cálculo dos
bens e direitos recebidos em doação ou em face de transmissão
“causa mortis”.

Parágrafo único - O Poder Executivo poderá conceder desconto, nos
termos do regulamento:

I - na hipótese de transmissão “causa mortis”, de até 20% (vinte por
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cento) do valor do imposto devido, desde que recolhido no prazo de
até noventa dias contados da abertura da sucessão;

II - na hipótese de doação, cujo valor seja de até 90.000 Ufemgs, de
até 50% (cinqüenta por cento) do valor do imposto devido, desde que
recolhido pelo contribuinte antes da ação fiscal.”.

Art. 3º - 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 doze meses.

§ 1º - A dispensa de que trata o “caput” não confere ao sujeito
passivo direito a restituição ou compensação de valores recolhidos.

§ 2º - O Poder Executivo estabelecerá a forma e condições para
fruição do benefício de que trata o “caput”.

Art. 4º - Ficam revogados os 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. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, com
exceção do art. 10 da Lei nº 14.941, de 29 de dezembro de 2003, de
que trata o art. 2º desta lei, que entrará em vigor em noventa dias
contados da data de publicação de publicação.

Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2007.
Zé Maia, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Antônio Júlio -

Agostinho Patrús Filho - Elisa Costa - Jayro Lessa.

MANIFESTAÇÕES
A Assembléia Legislativa aprovou, nos termos do art. 103, III, “b” a

“d”, do Regimento Interno, as seguintes manifestações:
de aplauso ao Colégio Padre Curvelo pelo transcurso do 80º

aniversário de sua fundação (Requerimento nº 1.435/2007, do
Deputado Doutor Viana);

de congratulações com a comunidade de Presidente Olegário pelo
transcurso do 69º aniversário de emancipação desse Município
(Requerimento nº 1.478/2007, do Deputado Hely Tarquínio);
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de congratulações com a comunidade de João Pinheiro pelo
transcurso do 134º aniversário de emancipação desse Município
(Requerimento nº 1.479/2007, do Deputado Hely Tarquínio);

de congratulações com a comunidade de Serra do Salitre pelo
transcurso do 54º aniversário de emancipação desse Município
(Requerimento nº 1.480/2007, do Deputado Hely Tarquínio);

de congratulações com a comunidade de Arapuá pelo transcurso do
45º aniversário de emancipação desse Município (Requerimento nº
1.481/2007, do Deputado Hely Tarquínio);

de congratulações com a comunidade de Guarda-Mor pelo
transcurso do 45º aniversário de emancipação desse Município
(Requerimento nº 1.482/2007, do Deputado Hely Tarquínio);

de congratulações com a comunidade de Abadia dos Dourados pelo
transcurso do 59º aniversário de emancipação desse Município
(Requerimento nº 1.483/2007, do Deputado Hely Tarquínio);

de congratulações com a Ibituruna - Cooperativa Agropecuária Vale
do Rio Doce Ltda. por ter sido apontada pela revista “IstoÉ 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 (Requerimento nº 1.484/2007,
do Deputado Jayro Lessa);

de congratulações com a comunidade de Sete Lagoas pelo
transcurso do 140º aniversário de emancipação desse Município
(Requerimento nº 1.497/2007, do Deputado Doutor Viana);

de aplauso ao estudante Warley Alves Batista por sua participação
no programa Parlamento Jovem Brasileiro 2007, na Câmara dos
Deputados (Requerimento nº 1.498/2007, do Deputado Doutor Viana);

de congratulações com a Câmara Municipal de Extrema por ter
recebido a certificação do Sistema de Gestão da Qualidade ISO
9001/2000 (Requerimento nº 1.505/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro
Silva);

de pesar pelo falecimento do Sr. Francisco de Paula (Chicão),
Vereador à Câmara Municipal de Martinho Campos, ocorrido nessa
cidade, em 19/11/2007 (Requerimento nº 1.506/2007, do Deputado
Sávio Souza Cruz);

de congratulações com a comunidade de Japonvar pelo transcurso
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do aniversário de emancipação desse Município (Requerimento nº
1.508/2007, da Deputada Ana Maria Resende);

de congratulações com a comunidade de Nova Porteirinha pelo
transcurso do aniversário de emancipação desse Município
(Requerimento nº 1.509/2007, da Deputada Ana Maria Resende);

de congratulações com a comunidade de Itacarambi pelo transcurso
do 45º aniversário de emancipação desse Município (Requerimento nº
1.510/2007, do Deputado Arlen Santiago);

de congratulações com a comunidade de Itacambira pelo transcurso
do 45º aniversário de emancipação desse Município (Requerimento nº
1.511/2007, do Deputado Arlen Santiago);

de congratulações com a comunidade de Santa Cruz de Salinas
pelo transcurso do 12º aniversário de emancipação desse Município
(Requerimento nº 1.512/2007, do Deputado Arlen Santiago);

de congratulações com a comunidade de Jequitaí pelo transcurso do
59º aniversário de emancipação desse Município (Requerimento nº
1.513/2007, do Deputado Arlen Santiago);

de congratulações com a comunidade de Lassance pelo transcurso
do 54º aniversário de emancipação desse Município (Requerimento nº
1.514/2007, do Deputado Arlen Santiago);

de congratulações com a comunidade de Várzea da Palma pelo
transcurso do 54º aniversário de emancipação desse Município
(Requerimento nº 1.515/2007, do Deputado Arlen Santiago);

de congratulações com a comunidade de Bonito de Minas pelo
transcurso do 12º aniversário de emancipação desse Município
(Requerimento nº 1.516/2007, do Deputado Arlen Santiago);

de congratulações com a comunidade de Águas Vermelhas pelo
transcurso do 45º aniversário de emancipação desse Município
(Requerimento nº 1.517/2007, do Deputado Arlen Santiago);

de congratulações com a comunidade de Gameleiras pelo
transcurso do 12º aniversário de emancipação desse Município
(Requerimento nº 1.518/2007, do Deputado Arlen Santiago);

de congratulações com a comunidade de Fruta de Leite pelo
transcurso do 12º aniversário de emancipação desse Município
(Requerimento nº 1.519/2007, do Deputado Arlen Santiago);

de congratulações com a comunidade de Santo Antônio do Retiro
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pelo transcurso do 12º aniversário de emancipação desse Município
(Requerimento nº 1.520/2007, do Deputado Arlen Santiago);

de congratulações com a comunidade de Curral de Dentro pelo
transcurso do 12° aniversário de emancipação desse Município
(Requerimento nº 1.521/2007, do Deputado Arlen Santiago);

de congratulações com a comunidade de Porteirinha pelo transcurso
do 69º aniversário de emancipação desse Município (Requerimento nº
1.522/2007, do Deputado Arlen Santiago);

de congratulações com a comunidade de Miravânia pelo transcurso
do 12º aniversário de emancipação desse Município (Requerimento nº
1.523/2007, do Deputado Arlen Santiago);

de congratulações com a comunidade de Lagoa dos Patos pelo
transcurso do 45º aniversário de emancipação desse Município
(Requerimento nº 1.524/2007, do Deputado Arlen Santiago);

de congratulações com a comunidade de Catuti pelo transcurso do
12° aniversário de emancipação desse Município (Req uerimento nº
1.525/2007, do Deputado Arlen Santiago);

de congratulações com a comunidade de Juvenília pelo transcurso
do 12º aniversário de emancipação desse Município (Requerimento nº
1.526/2007, do Deputado Arlen Santiago);

de congratulações com a comunidade de Joaquim Felício pelo
transcurso do 45º aniversário de emancipação desse Município
(Requerimento nº 1.527/2007, do Deputado Arlen Santiago);

de congratulações com a comunidade de Olhos d’Água pelo
transcurso do 12º aniversário de emancipação desse Município
(Requerimento nº 1.528/2007, do Deputado Arlen Santiago);

de congratulações com a comunidade de Pai Pedro pelo transcurso
do 12º aniversário de emancipação desse Município (Requerimento nº
1.529/2007, do Deputado Arlen Santiago);

de congratulações com a comunidade de Patis pelo transcurso do
12º aniversário de emancipação desse Município (Requerimento nº
1.530/2007, do Deputado Arlen Santiago);

de congratulações com a comunidade de Taiobeiras pelo transcurso
do 54º aniversário de emancipação desse Município (Requerimento nº
1.531/2007, do Deputado Arlen Santiago);

de congratulações com a comunidade de Vargem Grande do Rio
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Pardo pelo transcurso do 12º aniversário de emancipação desse
Município (Requerimento nº 1.532/2007, do Deputado Arlen Santiago);

de congratulações com a comunidade de São João da Ponte pelo
transcurso do 64º aniversário de emancipação desse Município
(Requerimento nº 1.533/2007, do Deputado Arlen Santiago);

de congratulações com a comunidade de Itumirim pelo transcurso do
64º aniversário de emancipação desse Município (Requerimento nº
1.534/2007, do Deputado Arlen Santiago);

de aplauso à equipe da emissora Band pelo lançamento do
programa “Band Vida 2007 - Transformando Vidas (Requerimento nº
1.535/2007, do Deputado Célio Moreira);

de aplauso à U&M Mineradora e Construtora S.A. pelos 30 anos de
sua fundação (Requerimento nº 1.536/2007, do Deputado Doutor
Viana);

de congratulações com o jornal “O Tempo” pelos 11 anos de
informações e serviços prestados à população do Estado
(Requerimento nº 1.538/2007, do Deputado Tiago Ulisses);

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 (Requerimento nº 1.563/2007,
do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

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 (Requerimento nº
1.564/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com a comunidade de Varjão de Minas pelo
transcurso do 12º aniversário de sua emancipação (Requerimento nº
1.566/2007, do Deputado Hely Tarqüínio);

de congratulações com o Sr. Agenor Lázaro Soares, Delegado de
Polícia, por ser o novo titular da Delegacia de Crimes contra a Pessoa
de Patrocínio (Requerimento nº 1.577/2007, do Deputado Deiró
Marra);

de congratulações com o Sr. Aluízio Mesquita, Delegado Regional
de Segurança Pública de Montes Claros, por ter sido agraciado com o
título de Cidadão Benemérito do referido Município (Requerimento nº
1.607/2007, da Comissão de Segurança Pública);
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de aplauso aos policiais militares do 4º Pelotão da 57ª Cia. PM, que
menciona, por sua participação na operação de combate ao tráfico de
drogas no Município de São Gonçalo do Rio Abaixo (Requerimento nº
1.608/2007, da Comissão de Segurança Pública);

de aplauso aos policiais civis que menciona por sua participação na
prisão de três supostos integrantes do PCC e na apreensão do
arsenal que especifica (Requerimento nº 1.609/2007, da Comissão de
Segurança Pública);

de aplauso aos policiais civis que menciona por sua participação na
apreensão de cinco toneladas de maconha, no Sul de Minas, e de
cinco prováveis integrantes de quadrilha internacional (Requerimento
nº 1.610/2007, da Comissão de Segurança Pública).
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 18 DE DEZEMBRO DE 2007

DELIBERAÇÃO DA MESA
DELIBERAÇÃO DA MESA Nº 2.409/2007

Abre crédito suplementar ao orçamento da Assembléia Legislativa
do Estado de Minas Gerais, utilizando como fonte recursos resultantes
da anulação parcial de dotações orçamentárias do próprio orçamento.

A Mesa da Assembléia Legislativa, no uso de suas atribuições, em
conformidade com o disposto no inciso V do art. 62 da Constituição
Estadual e no art. 8º da Lei n.º 16.696, de 16 de janeiro de 2007, que
autoriza a Assembléia Legislativa a abrir créditos suplementares ao
seu orçamento até o limite de 10% (dez por cento) da despesa nele
fixada,

Delibera:
Art. 1º - Fica aberto crédito suplementar no valor de

R$10.111.000,00 (dez milhões cento e onze mil reais) à dotação
orçamentária da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais,
na forma do Anexo I desta deliberação.

Art. 2º - Para os fins do disposto no art. 1º desta deliberação, serão
utilizados recursos provenientes de anulação de dotação
orçamentária, na forma do Anexo II desta deliberação.

Art. 3º - Esta deliberação entra em vigor na data de sua publicação.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 6 de dezembro de 2007.
Alberto Pinto Coelho, Presidente - Doutor Viana - José Henrique -

Roberto Carvalho - Dinis Pinheiro - Tiago Ulisses - Alencar da Silveira
Jr.

Anexo I
  * -  A tabela referente ao Art. 1º da Deliberação da Mesa nº
2.409/2007 - Suplementação de Dotações Orçamentárias foi
publicada no “Diário do Legislativo” de 18.12.2007.

Anexo II
  * -  A tabela referente ao Art. 2º da Deliberação da Mesa nº
2.409/2007 - Anulação de Dotações Orçamentárias foi publicada no
“Diário do Legislativo” de 18.12.2007.
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ATAS
ATA DA 27ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA
NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA,

EM 13/11/2007
Às 15h1min, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas

Gláucia Brandão e Ana Maria Resende e o Deputado Inácio Franco
(substituindo este a Deputada Rosângela Reis, por indicação da
Liderança do PV), membros da supracitada Comissão. Está presente,
também, o Deputado Eros Biondini. Havendo número regimental, a
Presidente, Deputada Gláucia Brandão, 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 da pauta e comunica o recebimento de ofício do Sr. Antônio
Luiz Silva e outros Vereadores da Câmara Municipal de Santos
Dumont, publicado no Diário do Legislativo em 9/11/2007. 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, são aprovados, em turno único, cada um
por sua vez, os Projetos de Lei nºs 791/2007 (relator: Deputado Dimas
Fabiano) e 1.671/2007 (relatora: Deputada Rosângela Reis), que
receberam parecer pela aprovação. 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.
Gláucia Brandão, Presidente - Agostinho Patrús Filho - Maria Lúcia

Mendonça.
ATA DA 35ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 20/11/2007

Às 9h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Dalmo Ribeiro Silva, Gilberto Abramo, Hely Tarqüínio, Neider Moreira,
Sargento Rodrigues e Sebastião Costa, membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
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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 1.775, 1.780, 1.789, 1.800 e 1.803/2007 (Deputado Gilberto
Abramo); 1.773, 1.774, 1.776, 1.783, 1.788, 1.792, 1.799, 1.801 e
1.804/2007 (Deputado Sebastião Costa);.1.777, 1.786 e 1.790/2007
(Deputado Delvito Alves); 1.778, 1.784 e 1.785/2007 (Deputado Dalmo
Ribeiro Silva); 1.779, 1.782, 1.793, 1.796, 1.798 e 1.802/2007
(Deputado Hely Tarqüínio); 1.781 e 1.787/2007 (Deputado Sargento
Rodrigues); e 1.771, 1.791, 1.794, 1.795 e 1.797/2007 (Deputado
Neider Moreira). 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 sobre o Projeto de Resolução nº
716/2007, que conclui pela constitucionalidade, legalidade e
juridicidade da referida matéria no 1º turno. Neste momento, o
Deputado Sebastião Costa apresenta requerimento solicitando o
adiamento de discussão do referido projeto. Submetido a votação, é
aprovado o requerimento. Após discussão e votação, são aprovados,
no 1º turno, cada um por sua vez, os pareceres pela
constitucionalidade, legalidade e juridicidade dos Projetos de Lei nºs
113/2007 na forma do Substitutivo nº 1 (relator: Deputado Sargento
Rodrigues); 1.566/2007 (relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva); 524 e
1.522/2007 na forma do Substitutivo nº 1 (relator: Deputado Sebastião
Costa); 1.745/2007, com a Emenda nº 1 (relator: Deputado Neider
Moreira). O Presidente informa que continua em discussão o parecer
do relator, Deputado Delvito Alves, sobre o Projeto de Lei nº
1.584/2007, que conclui pela constitucionalidade, legalidade e
juridicidade na forma do Substitutivo nº 1, no 1º turno. Neste
momento, o Presidente informa que se encontra sobre a mesa
proposta de emenda do Deputado Célio Moreira. Encerrada a
discussão, o Presidente submete a votação, salvo proposta de
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emenda, o parecer do relator, que é aprovado. A seguir, submete a
votação a proposta de emenda do Deputado Célio Moreira, que é
rejeitada. Os pareceres sobre os Projetos de Lei nºs 727 e
1.726/2007, no 1º turno, deixam de ser apreciados em virtude de
prorrogação de prazo solicitada pelos respectivos relatores,
Deputados Sargento Rodrigues e Sebastião Costa. Após discussão e
votação, são aprovados, no 1º turno, cada um por sua vez, os
pareceres pela inconstitucionalidade, ilegalidade e antijuridicidade dos
Projetos de Lei nºs 1.465 e 1.751/2007 (relator: Deputado Gilberto
Abramo); 1.750/2007 (relator: Deputado Sargento Rodrigues); e
1.753/2007 (relator: Deputado Neider Moreira). É convertido em
diligência à Seplag e ao autor o Projeto de Lei nº 1.763/2007. 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 pela constitucionalidade, legalidade e
juridicidade dos Projetos de Lei nºs 410/2007(relator: Deputado
Gilberto Abramo, em virtude de redistribuição); 1.608/2007 (relator:
Deputado Neider Moreira); 890 e 1.740/2007 (relator: Deputado
Gilberto Abramo); 1.743 e 1.746/2007, este com a Emenda nº 1
(relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva); 1.744/2007, com a Emenda
nº 1 (relator: Deputado Hely Tarqüínio, em virtude de redistribuição).
Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a
discussão e votação de proposições da Comissão. Submetidos a
votação, cada um por sua vez, são aprovados os requerimentos que
solicitam sejam convertidos em diligência ao autor os Projetos de Lei
nºs 1.707, 1.722, 1.725, 1.728, 1.732, 1.739, 1.754, 1.756, 1.758,
1.765 e 1.766/2007; ao autor e à Secretaria de Estado de Ciência,
Tecnologia e Ensino Superior o Projeto de Lei nº 1.768/2007.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 27 de novembro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio - Sargento

Rodrigues - Ademir Lucas - Delvito Alves.
ATA DA 32ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
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TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 1ª
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

20/11/2007
Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Maria Lúcia Mendonça (substituindo o Deputado Gustavo Valadares,
por indicação da Liderança do DEM) e os Deputados Gil Pereira e
Inácio Franco, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Gil Pereira, 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. 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 1.305/2007 e 1.597/2007 (relator: Deputado Juninho Araújo), que
receberam parecer pela aprovação. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte
(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação de
proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua
vez, são aprovados requerimentos do Deputado Gil Pereira em que
solicita seja formulado apelo ao Governador do Estado, com vistas a
que seja providenciada a ligação asfáltica do Município de Porteirinha
ao de Riacho dos Machados; seja formulado apelo ao Governador do
Estado, com vistas a que se providencie término do asfaltamento da
estrada denominada "Da Produção" no Município de Montes Claros,
ligando essa cidade ao Distrito de Aparecida do Mundo Novo,
passando pelo Distrito de São Pedro. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 27 de novembro de 2007.
Gustavo Valadares, Presidente - Juninho Araújo - Gil Pereira.
ATA DA 29ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA
1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

21/11/2007
Às 9h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
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Carlos Mosconi, Hely Tarqüínio, Carlos Pimenta, Doutor Rinaldo e
Ruy Muniz, membros da supracitada Comissão. Está presente,
também, o Deputado Célio Moreira. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Carlos Mosconi, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Doutor Rinaldo,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta, a discutir e votar proposições da Comissão e a
debater a pactuação da assistência à saúde dos usuários do SUS
residentes nas regiões limítrofes do Estado com os Estados vizinhos e
comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofícios da Sra.
Rosiene Maria de Freitas, Chefe de Gabinete da Secretaria Municipal
de Saúde e da Diretoria do Sinmed-MG, justificando a ausência nesta
reunião. O Presidente acusa o recebimento das seguintes
proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir:
Projetos de Lei nºs 601/2007, no 2º turno (Deputado Hely Tarqüínio);
1.470/2007, no 2º turno (Deputado Carlos Pimenta) e 1.635/2007, em
turno único (Deputado Doutor Rinaldo). A Presidência interrompe a 1ª
Parte da reunião para ouvir as Sras. Vânia de Freitas Drumond e
Maria Letícia Duarte Campos, respectivamente, Superintendente de
Regulação e Gerente de Programação Assistencial da Secretaria de
Saúde. A Presidência concede a palavra ao Deputado Hely Tarqüínio,
autor do requerimento que deu origem ao debate, para suas
considerações iniciais. Logo após, passa a palavra às convidadas,
para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se
ampla discussão, conforme consta das notas taquigráficas. A
Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião e passa à 1ª
Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e
votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do
Plenário. Após discussão e votação, é aprovado o parecer pela
aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.416/2007 com a
Emenda nº 2, da Comissão de Constituição e Justiça, com as
Emendas nºs 3 e 4, que apresenta, e pela rejeição da Emenda nº 1
(relator: Deputado Hely Tarqüínio). Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte
(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação de
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proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua
vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Célio Moreira, em
que solicita seja realizada audiência pública no Município de Corinto
para discutir a situação de funcionamento da Santa Casa de
Misericórdia, bem como o fechamento do bloco cirúrgico e a
interrupção, pela Regional de Saúde de Sete Lagoas, dos
atendimentos dentro das normas legais; Durval Ângelo em que solicita
seja realizada reunião conjunta com a Comissão de Direitos Humanos
para discutir as condições de funcionamento do Hospital JK no Bairro
Barreiro, bem como as demais questões pendentes na área de saúde
naquela região. O Deputado Célio Moreira apresenta emenda que
recebeu o nº 1, em que propõe sejam discutidas, ainda, as questões
que menciona; Fahim Sawan em que solicita seja enviado ofício ao
Secretário de Saúde solicitando aumento do número de exames de
mamografia efetuados pelo SUS para a população carente, e Hely
Tarqüínio em que solicita seja realizada visita ao Secretário de Saúde
com vistas a que agende reunião no Ministério da Saúde para discutir
e propor ações efetivas objetivando solucionar os problemas
enfrentados pela saúde nos Municípios limítrofes do Estado,
integrantes da Programação Pactuada Integrada - PPI. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares e das convidadas, convoca os membros da Comissão
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 22 de novembro de 2007.
Carlos Mosconi, Presidente.
ATA DA 25ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO,

INDÚSTRIA, COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 21/11/2007
Às 14h42min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Cecília Ferramenta e os Deputados Vanderlei Miranda e Antônio
Carlos Arantes (substituindo este ao Deputado Zezé Perrella , por
indicação da Liderança do DEM), 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 Antônio Carlos Arantes, dispensa a leitura
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da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita
pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta e tratar de
assuntos de interesse 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 1.641/2007,
que recebeu parecer por sua aprovação (relator: Deputado Eros
Biondini). 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, 28 de novembro de 2007.
Vanderlei Miranda, Presidente - Fahim Sawan - Eros Biondini.

ATA DA 13ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
SAÚDE NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 22/11/2007
Às 14h45min, comparece no Teatro Municipal de Pouso Alegre, o

Deputado Carlos Mosconi, membro da supracitada Comissão. Está
presente, também, o Deputado Dalmo Ribeiro Silva. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Carlos Mosconi, declara aberta a
reunião e, nos termos regimentais, dispensa a leitura da ata da
reunião anterior, dando-a por aprovada e a subscreve. A Presidência
informa que a reunião se destina a audiência pública para divulgação
da construção de obras de contenção de enchentes, promovidas pela
Copasa, na Região Sul de Minas. A Presidência interrompe a 1ª Parte
da reunião para ouvir os Srs. Geraldo Cunha Filho e Vereador Nelson
Pereira Rosa, respectivamente, Prefeito e Presidente da Câmara
Municipal de Pouso Alegre; Deputado Federal Bilac Pinto; Márcio
Augusto Vasconcelos Nunes, Presidente da Copasa; Walter Modesto,
Vereador à Câmara Municipal de Pouso Alegre e Virgília Rosa,
Coordenadora Especial de Políticas Públicas para Mulheres de Minas
Gerais, que são convidados a tomar assento à mesa. O Presidente,
Deputado Carlos Mosconi, tece as considerações iniciais e, em
seguida, passa a palavra ao Deputado Dalmo Ribeiro Silva, também
autor do requerimento que deu origem ao debate, para suas
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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, dos parlamentares e demais participantes, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 28 de novembro de 2007.
Carlos Mosconi - Presidente - Hely Tarqüínio - João Leite.

ATA DA 35ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 11/12/2007
Às 14h15min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Elisa Costa e os Deputados Zé Maia, Jayro Lessa e Gilberto Abramo
(substituindo este ao Deputado Antônio Júlio, por indicação da
Liderança do PMDB), membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Zé Maia, declara aberta a
reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a
aprovada e solicita aos membros da Comissão presentes que a
subscrevam. A Presidência informa que a reunião se destina a
apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições
da Comissão. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, é aprovado o parecer pela rejeição da Emenda nº 1,
apresentada em Plenário ao Projeto de Lei nº 1.583/2007, no 1º turno
(relator: Deputado Jayro Lessa). Registra-se a presença do Deputado
Lafayette de Andrada. São aprovados também, cada um por sua vez,
os pareceres pela aprovação, no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs
1.770/2007 com as Emendas nºs 1 a 5, da Comissão de Constitutição
e Justiça, e 6, da Comissão de Administração Pública (relator:
Deputado Agostinho Patrús Filho), e 598/2007 na forma do
Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça (relator:
Deputado Lafayette de Andrada). O Presidente determina a
distribuição em avulso do parecer de que é relator, o qual conclui pela
aprovação do Projeto de Lei nº 1.879/2007 com a Emenda nº 1. O
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Projeto de Lei nº 596/2007 é retirado da pauta por determinação do
Presidente da Comissão, por não cumprir pressupostos regimentais.
Registra-se a presença do Deputado Agostinho Patrús Filho.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2007.
Zé Maia, Presidente - Agostinho Patrús Filho - Elisa Costa - Jayro

Lessa - Lafayette de Andrada.
ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA

EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 37/2007, EM 12/12/2007

Às 9h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Adalclever Lopes, Paulo Cesar, Durval Ângelo e Rêmolo Aloise
(substituindo este ao Deputado Domingos Sávio, por indicação da
Liderança do PSDB), membros da supracitada Comissão. Está
presente, também, o Deputado Sargento Rodrigues. Havendo número
regimental, o Presidente “ad hoc”, Deputado Adalclever Lopes,
declara aberta a reunião e informa que, por se tratar da primeira
reunião, da Comissão, não há ata a ser lida. A Presidência informa
que a reunião se destina a eleger o Presidente e o Vice-Presidente e
designar o relator. O Presidente determina a distribuição das cédulas
de votação e convida o Deputado Paulo Cesar para atuar como
escrutinador. Feita a apuração dos votos, é eleito para Presidente o
Deputado Adalclever Lopes e para Vice-Presidente o Deputado Paulo
Cesar. Depois de empossado, o Presidente avoca a si a relatoria.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para reunião
extraordinária do dia 13/12/2007 às 14h30min, determina a lavratura
da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2007.
Adalclever Lopes, Presidente - Durval Ângelo - Domingos Sávio -

Leonardo Moreira - Sargento Rodrigues.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
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1.612/2007
Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

Relatório
De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o projeto de lei em tela

visa declarar de utilidade pública a Associação Cultural Comunitária
Jacutinguense de Radiodifusão, com sede no Município de Jacutinga.

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 1.612/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Associação Cultural Comunitária Jacutinguense de Radiodifusão,
que tem como finalidade primordial criar, estabelecer e consolidar
serviços que possibilitem a plena realização dos objetivos da
radiodifusão e outros meios de comunicação comunitários.

Na consecução de suas metas, atua junto aos Poderes Legislativo e
Judiciário, defendendo os interesses da Associação, busca o
aperfeiçoamento qualitativo da produção jornalística e cultural, bem
como a redução de custos e agilidade nas mobilizações de interesse
civil e emergencial, podendo, para tanto, assinar convênios e firmar
contratos e promove encontros e eventos de interesse dos meios de
comunicação comunitários.

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

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

nº 1.612/2007 em turno único.
Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2007.
Juninho Araújo, relator.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI
COMPLEMENTAR Nº 34/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, o
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projeto de lei complementar em epígrafe dispõe sobre a organização
do Tribunal de Contas e dá outras providências.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 6/11/2007, foi o projeto
distribuído, preliminarmente, à Comissão de Constituição e Justiça,
que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade
com as Emendas nºs 1 a 18, que apresentou. Em seguida, a
Comissão de Administração Pública opinou pela aprovação do projeto
com as Emendas nºs 1 a 9 e 12 a 17, da Comissão de Constituição e
Justiça, e 19 a 26, que apresentou, e pela rejeição das Emendas nºs

10, 11 e 18, da Comissão de Constituição e Justiça.
Vem, agora, 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 exame altera a Lei Orgânica do Tribunal de Contas

do Estado de Minas Gerais. De acordo com a justificativa apresentada
pelo Presidente do referido Tribunal por meio do Ofício nº 10/2007, o
projeto 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. Assim mesmo, justifica que a proposta busca adequar o
funcionamento da Corte de Contas tanto no que pertine às práticas e
aos procedimentos adotados pelo Tribunal de Contas da União quanto
no que diz respeito às transformações no ordenamento jurídico, como
as decorrentes da Emenda à Constituição do Estado nº 78, de
6/10/2007.

A Comissão de Constituição e Justiça, em sua análise jurídico-
constitucional, promoveu alterações por meio da apresentação das
Emendas nºs 1 a 18, com o intuito de aprimorar o projeto no tocante à
técnica legislativa e de corrigir vícios de natureza constitucional. Em
sua análise de mérito, a Comissão de Administração Pública julgou
convenientes e oportunas as alterações na estrutura organizacional do
Tribunal, uma vez que promoverão mais agilidade e eficácia no
julgamento dos gastos públicos; no entanto, visando a aprimorar o
projeto, opinou pela rejeição das Emendas nºs 10, 11 e 18, da
Comissão de Constituição e Justiça, e apresentou as Emendas nºs 19
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a 26.
Do ponto de vista financeiro e orçamentário, mérito que cabe a esta

Comissão analisar, o projeto não apresenta impacto sobre os cofres
públicos. Por versar exclusivamente sobre a organização do Tribunal
de Contas, disciplinando seu funcionamento e suas competências,
não gera nenhuma repercussão no Orçamento estadual.

Vale destacar, pela pertinência em relação à atuação desta
Comissão, o teor das Emendas nºs 23 e 24, apresentadas pela
Comissão de Administração Pública, cujo objetivo é definir a
abrangência da fiscalização que a Assembléia deve exercer sobre as
contas do Tribunal de Contas, bem como determinar que o Regimento
Interno da Assembléia estabeleça a forma como deve esse Tribunal
prestar suas contas. A mudança proposta foi sugerida 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, destacou que “a Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária deve exercer 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”. Da mesma forma, recomendou que esta Comissão
elaborasse um roteiro com os procedimentos para a prestação de
contas pelo Tribunal.

As emendas apresentadas visam a atender à citada recomendação,
além de conferir à lei complementar estadual mais identidade com a
Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União; todavia, visando a
aperfeiçoar o projeto, apresentamos ao final de nosso parecer as
Emendas nºs 27 a 36. A Emenda nº 27 determina que compete ao
Presidente do Tribunal, além de publicar, também assinar o Relatório
de Gestão Fiscal exigido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. A
Emenda nº 28 define critérios para a indicação de Auditores e
Procuradores do Ministério Público, quando da indicação para ocupar
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a vaga de Conselheiro. As Emendas nºs 29 e 31 definem que compete
ao Tribunal regular o funcionamento da Ouvidoria e da Escola de
Contas, respectivamente. A Emenda nº 30 acrescenta duas
competências às atribuições de Auditor, no que tange à substituição
de Conselheiro no caso de vacância e para compor quórum das
sessões. A Emenda nº 32, por sua vez, determina a observação do
princípio da alternância na indicação do Conselheiro-Relator, do
Revisor e do Auditor para o acompanhamento da execução
orçamentária das contas prestadas pelo Governador do Estado. A
Emenda nº 33 acrescenta às atribuições do Tribunal Pleno a
competência de deliberar acerca de processos administrativos
disciplinares envolvendo membros do Tribunal. A Emenda nº 34
determina que o Tribunal estabelecerá ato normativo para disciplinar a
tomada de contas especial. A Emenda nº 35 corrige irregularidade
quanto ao pronunciamento do Tribunal no caso de decisões
interlocutórias. E, finalmente, a Emenda nº 36, sugerida pelo
Deputado Sebastião Helvécio, permite que o Tribunal possa
suspender, a pedido, procedimento licitatório em que sejam
verificadas ilegalidades.

Opinamos, ainda, pela rejeição da Emenda nº 21, da Comissão de
Administração Pública, de forma a garantir o regular funcionamento da
Corte de Contas, igualando os Auditores aos Conselheiros no que se
refere às férias.

Durante a discussão, foram apresentadas sugestões de emendas,
de autoria dos Deputados Sebastião Helvécio e Antônio Júlio, que,
aprovadas, foram incorporadas a este parecer.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei

Complementar nº 34/2007 no 1º turno, com as Emendas nºs 1, 3 a 6,
8, 9 e 12 a 17, da Comissão de Constituição e Justiça, 19, 20 e 22 a
26, da Comissão de Administração Pública, e 27 a 48, a seguir
apresentadas, e pela rejeição das Emendas nºs 2, 7, 10, 11 e 18, da
Comissão de Constituição e Justiça, e 21, da Comissão de
Administração Pública.

EMENDA Nº 27
Dê-se ao inciso XXIX do art. 19 a seguinte redação:
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“Art. 19 - (...)
XXIX - Assinar e publicar o Relatório de Gestão Fiscal, exigido pelo

art. 54 da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000;”.
EMENDA Nº 28

Acrescente-se ao art. 19 o seguinte § 2º, ficando o parágrafo único
transformado em § 1º:

“§ 2º - Na avaliação do merecimento, serão considerados
prioritariamente a qualidade, a produtividade, os trabalhos e as
atividades especiais desenvolvidas no exercício do cargo.”.

EMENDA Nº 29
Dê-se ao art. 23 a seguinte redação:
“Art. 23 - O funcionamento da Ouvidoria será regulamentado em ato

normativo do Tribunal.”.
EMENDA Nº 30

Acrescentem-se após o inciso I do art. 27 os seguintes incisos,
renumerando-se os demais:

“Art. 27 - (...)
II - exercer no caso de vacância, quando convocado pelo Presidente

do Tribunal, as funções do cargo de Conselheiro até novo provimento,
observado o critério estabelecido no parágrafo único do art. 265 da
Constituição do Estado;

III - compor quórum das sessões, observados os critérios
estabelecidos no Regimento Interno;”.

EMENDA Nº 31
Dê-se ao parágrafo único do art. 33 a seguinte redação:
“Art. 33 - (...)
Parágrafo único - A Escola de Contas do Tribunal terá sua estrutura

e organização regulamentada em normativo do Tribunal.
EMENDA Nº 32

Dê-se ao inciso XX do art. 35 a seguinte redação:
“Art. 35 - (...)
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
pelo Governador do Estado, observado o princípio da alternância.”.

EMENDA Nº 33
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Acrescente-se ao art. 35 o inciso XXII:
“Art. 35 - (...)
XXII - deliberar acerca de processos administrativos disciplinares

envolvendo membros do Tribunal.”.
EMENDA Nº 34

Dê-se ao § 3º do art. 47 a seguinte redação:
“Art. 47 - (...)
§ 3º - Os elementos que integram a tomada de contas especial

serão estabelecidos em ato normativo do Tribunal.”.
EMENDA Nº 35

Suprima-se do § 1º do art. 75 a expressão “ das contas”.
EMENDA Nº 36

Dê-se ao “caput” do art. 60 a seguinte redação:
“Art. 60 - O Tribunal poderá suspender, de ofício ou a pedido,

liminarmente, o procedimento licitatório, até a data da assinatura do
respectivo contrato ou da entrega do bem ou do serviço, caso sejam
constatadas ilegalidades, observando-se, no que couber, o disposto
no Capítulo II do Título IV desta lei.”.

EMENDA Nº 37
Dê-se ao “caput” do art. 32 a seguinte redação:
“Art. 32 - Compete ao Ministério Público junto ao Tribunal, em sua

missão de guarda da lei e fiscal de sua execução, manifestar-se de
forma conclusiva, além de outras atribuições estabelecidas no
Regimento Interno.”.

EMENDA Nº 38
Dê-se ao inciso VII do art. 19 a seguinte redação:
“Art. 19 - (...)
VII - comunicar férias dos Conselheiros, conceder férias aos

Auditores e aos Procuradores do Ministério Público junto ao Tribunal,
expedir atos de reconhecimento de direitos e vantagens, e conceder
licença, por prazo não excedente a um ano, aos Conselheiros, aos
Auditores e aos Procuradores do Ministério Público junto ao Tribunal,
nos termos e casos previstos em lei.”.

EMENDA Nº 39
Dê-se ao “caput” do art. 114 a seguinte redação:
“Art. 114 - O Ministério Público, os responsáveis ou os interessados
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poderão solicitar ao Tribunal, no prazo de até dois anos, a rescisão
das decisões definitivas do Tribunal Pleno e das Câmaras, sem efeito
suspensivo, nos seguintes casos:”.

EMENDA Nº 40
Suprimam-se os arts. 65 a 68, renumerando-se os subseqüentes.

EMENDA Nº 41
Dê-se ao “caput” do art. 13 a seguinte redação:
“Art. 13 - O Tribunal elegerá, em escrutínio secreto, bienalmente, por

maioria absoluta, o Presidente, o Vice-Presidente e o Corregedor,
sendo vedada a recondução.”.

EMENDA Nº 42
Suprimam-se do art. 3º os incisos V e VI, renumerando-se os

subseqüentes.
EMENDA Nº 43

Dê-se ao inciso III do art. 27 do projeto a seguinte redação:
“Art. 27 - (...)
III - emitir parecer conclusivo no processo de prestação de contas do

Governador do Estado e, caso solicitado pelo Relator, nos processos
de consulta.”.

EMENDA Nº 44
Suprima-se do § 3º do art. 31 a expressão “ainda que”.

EMENDA Nº 45
Dê-se ao art. 89 do projeto a seguinte redação:
“Art. 89 - O Tribunal poderá aplicar multa de até R$50.000,00

(cinqüenta mil reais) aos responsáveis por contas e atos indicados
adiante, observada a seguinte gradação:

I - contas julgadas irregulares, no valor de até 100% (cem por cento)
do montante definido no “caput” deste artigo;

II - ato praticado com grave infração à norma legal ou regulamentar
de naturezas contábil, financeira, orçamentária, operacional e
patrimonial, no valor de até 100% (cem por cento) do montante
definido no caput deste artigo;

III - descumprimento de despacho, decisão ou diligência do Relator
ou do Tribunal, no valor de até 30% (trinta por cento) do montante
definido no “caput” deste artigo;

IV - obstrução ao livre exercício de fiscalização do Tribunal, no valor
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de até 70% (setenta por cento) do montante definido no caput deste
artigo;

V - sonegação de processo, documento ou informação, necessários
ao exercício do controle externo, no valor de até 50% (cinqüenta por
cento) do montante definido no “caput” deste artigo;

VI - reincidência no descumprimento de determinação do Relator ou
do Tribunal, no valor de até 50% (cinqüenta por cento) do montante
definido no “caput” deste artigo;

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, no valor de até 40% (quarenta por
cento) do montante definido no “caput” deste artigo;

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, no valor
de até 100% (cem por cento) do montante definido no “caput” deste
artigo;

IX - não-encaminhamento ao Tribunal da resolução e das atas de
julgamento das contas prestadas pelo Prefeito, nos termos do art. 44
desta lei complementar, no valor de até 50% (cinquenta por cento) do
montante definido no “caput” deste artigo;

X - retenção de quantia a ser recolhida aos cofres públicos, por
tempo superior ao previsto em lei, no valor de até 30% (trinta por
cento) do montante definido no “caput” deste artigo;

XI - interposição de embargos declaratórios, manifestamente
protelatórios, no valor de até 10% (dez por cento) do montante
definido no “caput” deste artigo;

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.”.

EMENDA Nº 46
Suprima-se o art. 90, renumerando-se os subseqüentes.

EMENDA Nº 47
Dê-se ao § 2º do art. 100 do projeto a seguinte redação:
“Art. 100 - (...)
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§ 2º - Em caso de comprovada urgência, as medidas cautelares
poderão ser determinadas por decisão monocrática do Relator,
devendo ser submetidas à ratificação do Tribunal na primeira sessão
subseqüente, sob pena de perder eficácia, nos termos regimentais.”.

EMENDA Nº 48
Dê-se ao inciso I do art. 101 do projeto a seguinte redação:
“Art. 101 - (...)
I - recomendação à autoridade superior competente, sob pena de

responsabilidade solidária, o 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;

Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2007.
Zé Maia, Presidente e relator - Sebastião Helvécio - Elisa Costa -

Lafayette de Andrada.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 817/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Gustavo Valadares, o projeto de lei em
epígrafe tem por escopo autorizar o Poder Executivo a fazer reverter
ao Conselho Nossa Senhora da Piedade de Caeté da Sociedade de
São Vicente de Paulo 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, combinado com o art.
102, VII, “d”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 817/2007 tem a finalidade de autorizar o Poder

Executivo a fazer reverter ao Conselho Central Nossa Senhora da
Piedade de Caeté da Sociedade de São Vicente de Paulo o imóvel
constituído por terreno com área de 9,0705ha, situado no local
denominado Fraga, no Município de Caeté.

O bem foi doado ao Estado em 1998 pela extinta Fundação Estadual
do Bem-Estar do Menor - Febem -, que o recebeu em doação dos
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Conselhos Particulares Vicentinos de Nossa Senhora do Bom
Sucesso de Caeté e de São Francisco de Assis de José Brandão,
para que ali fosse construído estabelecimento do Departamento Social
do Menor, o que efetivamente se concretizou.

Porém, com a extinção da Febem, por força da Lei nº 11.819, de
1995, o imóvel se encontra ocioso, não cumprindo mais a
determinação prevista e formalizada na escritura pública de doação.
Dessa forma, deverá ele retornar ao patrimônio do antigo doador.

Cabe ressaltar, por outro lado, que a alienação pretendida atende ao
interesse público, pois o donatário do bem o destinará ao atendimento
de jovens, idosos e famílias carentes.

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,
pois a transferência de domínio de bens públicos só pode ser
efetivada com a devida autorização desta Casa. Ademais, não
representa despesa para o erário e não acarreta repercussão na Lei
Orçamentária.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°

817/2007, no 1° turno.
Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2007.
Zé Maia, Presidente - Jayro Lessa, relator - Elisa Costa - Agostinho

Patrús Filho - Antônio Júlio - Lafayette de Andrada.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 972/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria dos Deputados Fahim Sawan e Eros Biondini, o projeto
em epígrafe institui procedimentos para a identificação do recém-
nascido e de sua mãe nos hospitais e nas maternidades do Estado.

Preliminarmente, a proposição foi apreciada pela Comissão de
Constituição e Justiça, da qual recebeu parecer pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade.

Posteriormente, foi a proposição encaminhada à Comissão de
Saúde para ser apreciada quanto ao mérito, tendo recebido parecer
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pela aprovação com a Emenda nº 1, apresentada por essa Comissão.
Vem, agora, a matéria a esta Comissão, para receber parecer,

conforme dispõem os arts. 188 e 102, VII, do Regimento Interno.
Fundamentação

A proposição tem o objetivo de aperfeiçoar o sistema de
identificação de recém-nascidos - RNs - e de suas mães nas
maternidades e nos demais estabelecimentos hospitalares do Estado,
com o objetivo de aumentar a segurança e evitar trocas e subtrações
de bebês e suas nefastas conseqüências. Além disso, dispõe o
projeto que os hospitais e as maternidades do Estado ficam obrigados
a armazenar conjuntamente amostras de sangue da mãe e da criança
por, no mínimo, 20 anos, preservando-as em condições que
possibilitem o exame do DNA.

A Comissão de Constituição e Justiça, em sua análise, não
vislumbrou óbice à aprovação da matéria, enfatizando o princípio da
dignidade da pessoa humana, expresso no inciso III do art. 1º da
Constituição Federal.

A Comissão de Saúde, ao avaliar a proposição quanto ao mérito,
salientou a maior segurança proporcionada pelo sistema de
identificação com a utilização de grampo umbilical no RN e, ao final,
entendeu apresentar a Emenda nº 1, que acatamos, com intuito de
esclarecer que todos os estabelecimentos hospitalares com sede no
Estado de Minas Gerais serão atingidos pela medida proposta,
independentemente de serem da rede pública ou da rede privada.

De acordo com a Superintendência de Atenção à Saúde da
Secretaria de Estado de Saúde - SES -, a identificação segura dos RN
na sala de parto é imprescindível e já é uma prática institucionalizada
em todas as maternidades de Minas Gerais. Esse mesmo órgão
negou que o número de trocas de bebês venha aumentando em
nosso Estado e ressaltou a existência de regulamentação para o
acompanhante durante o trabalho de parto, o parto e o pós-parto (Lei
Federal nº 11.108, de 7/4/2005). Isso dificulta a troca do RN, uma vez
que ele será acompanhado durante a permanência hospitalar pela
mãe e por um familiar. A regulamentação do alojamento conjunto da
mãe e do RN durante o período de internação (Portaria GM/MS nº
1.016/93) prevê a transferência do RN da sala de parto ao alojamento
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(enfermaria) junto da mãe, não se separando dela em nenhum
momento durante a sua permanência hospitalar.

Com relação ao armazenamento de amostras de sangue da mãe e
do RN por no mínimo 20 anos, os hospitais do Estado não têm como
operacionalizar tal procedimento, quer seja pelo elevado custos dos
equipamentos, quer seja pela dificuldade de implantá-los, pois exigem
local apropriado, manutenção elevada, monitoração de temperatura,
sistema automatizado de identificação e localização das amostras de
sangue e manutenção de um quadro de funcionários especializados,
enfim, uma complexa logística, à custa de grande volume de recursos,
que sabemos ser escassos e que, salvo melhor juízo, podem ser
direcionados para outros fins numa área tão carente como a da saúde.

O projeto propõe a criação e a manutenção de um grande banco de
sangue para resolução de problemas que, se surgirem, ocorrerão em
percentual muito reduzido em relação ao que foi armazenado. É muito
mais razoável realizar o exame de DNA, quando e se ocorrer um fato
concreto. Suponhamos que haja um acidente e ocorra a ruptura ou o
extravio da pulseira de identificação de um RN. Nessa hipótese, e se
não for encontrado um meio mais simples, justificar-se-ia realizar o
mencionado exame, mas seria suficiente e muito menos oneroso
colher o sangue dessa criança e de uma ou mais pessoas que tenham
a possibilidade de ser a mãe. Suponhamos ainda que, passados
muitos anos, venha a surgir um caso concreto de suspeita de filiação.
Basta realizar o exame com o sangue das pessoas envolvidas no
problema, não sendo razoável a proposta de coletar, armazenar e
conservar o material sangüíneo de toda a população para resolver
hipotéticos problemas futuros. E, se o problema de filiação surgir
quando o interessado tiver mais de 20 anos, o seu sangue já terá sido
descartado, e todo o gigantesco trabalho terá sido em vão.

Em parecer, a Secretaria de Saúde sugeriu que o material para
identificação do binômio mãe-RN seja de boa qualidade, não sendo
indicado o uso de "clamp", por ser esse material rígido; por isso,
sugeriu a adoção de pulseira de identificação confeccionada em
plástico PVC, antialérgico, com bordas laterais delicadas que não
agridam a pele, conforme especificações definidas em regulamento.

Para solucionar essas questões, apresentamos o Substitutivo nº 1,
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redigido na conclusão desta peça opinativa.
Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação, no 1º turno, do
Projeto de Lei nº 972/2007 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir
redigido. Com a aprovação do Substitutivo nº 1, fica prejudicada a
Emenda nº 1.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Institui procedimentos para identificação e segurança de recém-

nascido nos hospitais e nas maternidades estabelecidos no Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Os hospitais e as maternidades estabelecidos no Estado

identificarão o recém-nascido e sua mãe por meio de pulseira
confeccionada em plástico PVC, antialérgico, com bordas laterais que
não agridam a pele, nos termos de regulamento.

Parágrafo único - As pulseiras somente poderão ser retiradas após
mãe e filho deixarem o hospital ou maternidade.

Art. 2º - Em hipótese de falha do procedimento de identificação, e se
não houver outro meio mais econômico para a identificação do recém-
nascido, realizar-se-á o exame do DNA nas pessoas envolvidas na
dúvida da filiação, colocando-se imediatamente novo par de pulseiras
na mãe e no recém-nascido.

Art. 3º - Os hospitais e as maternidades do Estado controlarão
rigorosamente o fluxo de pessoas e de funcionários em suas
dependências, bem como alertarão os pais do recém-nascido e seus
acompanhantes sobre as normas internas e os procedimentos de
segurança.

Art. 4º - Os hospitais e as maternidades terão o prazo de dois anos
contados da data da publicação desta lei, para adotar os
procedimentos nela previstos.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2007.
Zé Maia, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Elisa Costa -

Lafayette de Andrada.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.677/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório
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De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe
disciplina o Acordo de Resultados e o Prêmio por Produtividade no
âmbito do Poder Executivo e dá outras providências.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 16/10/2007, preliminarmente
foi o projeto distribuído à Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na
forma do Substitutivo nº 1, que apresentou. Em seguida, a Comissão
de Administração Pública, em sua análise de mérito, opinou pela
aprovação da matéria na forma desse substitutivo, com as Emendas
nºs 1 e 2, que apresentou.

Agora vem o projeto a esta Comissão para receber parecer, nos
termos regimentais.

Fundamentação
O projeto em exame pretende alterar a disciplina do Acordo de

Resultados e do Prêmio por Produtividade no âmbito do Poder
Executivo. Tais institutos são decorrentes da reforma do Estado
promovida pela Constituição da República, por meio da Emenda
Constitucional nº 19, de 1998, que teve como ponto central a busca
por novas fórmulas de atuação estatal com vistas a conferir mais
efetividade e eficiência aos serviços públicos.

Atualmente, o Acordo de Resultados e o Prêmio por Produtividade
estão previstos no § 10 do art. 14 da Constituição do Estado, instituída
pela Emenda à Constituição nº 49, de 2003, e no “caput” do art. 31
desse mesmo Diploma Legal, instituído pela Emenda à Constituição nº
57, de 2003. A matéria é regulamentada pela Lei nº 14.694, de
30/7/2003, e suas alterações. O projeto em tela pretende dar nova
disciplina à matéria, e, para tanto, o governo do Estado optou por
revogar a legislação vigente e apresentar proposta de nova lei
consolidando todas as alterações pertinentes à matéria.

A mencionada Lei nº 14.694 estabelece regras relativas à avaliação
de desempenho institucional e ao Acordo de Resultados a ser
celebrado entre os dirigentes de órgãos e de entidades da
administração pública direta e indireta e as autoridades que sobre eles
tenham poder hierárquico ou de supervisão. Esse acordo deverá
conter a especificação das metas a serem alcançadas, os prazos para
cumprimento do acordado e os padrões de controle preestabelecidos.
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Representa uma importante inovação na gestão dos órgãos e das
entidades públicas, baseada na autonomia e na responsabilidade. O
dirigente de órgão ou entidade públicos adquire, por um lado, relativa
autonomia decisória e financeira e, por outro, assume compromissos
baseados em metas, nos termos do contrato previamente ajustado.

De acordo com mensagem enviada pelo Governador do Estado, a
experiência acumulada nos últimos quatro anos demonstrou que o
modelo de Acordo de Resultados requeria ajustes e aperfeiçoamentos
em alguns pontos fundamentais. Assim, justifica-se que o projeto ora
apresentado pretenda incorporar as melhorias no modelo contratual
no âmbito do Poder Executivo estadual, com o objetivo de
proporcionar um maior alinhamento das políticas setoriais com a
agenda de governo e promover a integração das políticas públicas
estaduais.

A Comissão de Constituição e Justiça, em sua análise jurídico-
constitucional, promoveu alterações, por meio da apresentação do
Substitutivo nº 1, as quais aprimoram o projeto sob os prismas jurídico
e de mérito. A maior parte das alterações propostas por essa
Comissão foi fruto de acordo com órgãos técnicos do Poder
Executivo. Por seu lado, a Comissão de Administração Pública, em
sua análise de mérito, opinou que a aprovação do projeto permitirá
uma maior eficiência na prestação do serviço público. No entanto,
visando aperfeiçoar a matéria, apresentou duas emendas ao
Substitutivo nº 1.

Do ponto de vista financeiro e orçamentário, destacamos que o
Acordo de Resultados, além de proporcionar maior eficiência e
eficácia na gestão pública, também gera economia na utilização do
dinheiro público. Um dos objetivos fundamentais do Acordo de
Resultados, constante no art. 4º do Substitutivo nº 1, é “racionalizar a
utilização dos recursos públicos”. Para isso, o projeto prevê a
autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos e
entidades da administração direta, autárquica e fundacional do Poder
Executivo, conferindo-lhes liberdade para alterar estruturas orgânicas
complementares e estatutos, alterar os quantitativos e a distribuição
dos cargos de provimento em comissão, das funções gratificadas e
das gratificações temporárias estratégicas, conceder valores
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diferenciados de auxílio-transporte aos servidores, bem como
conceder ajuda de custo pelas despesas de alimentação aos
servidores. No entanto, condiciona essas faculdades à disponibilidade
de recursos orçamentários e ao não-aumento de despesa.

Já o Prêmio de Produtividade é um bônus a ser pago aos servidores
em efetivo exercício em órgão ou entidade estaduais. De acordo com
o projeto, a forma de cálculo do valor do prêmio a ser percebido por
cada servidor será definida em decreto e considerará o resultado
obtido na avaliação de produtividade por equipe, a última
remuneração do cargo ou da função exercida pelo servidor e os dias
efetivamente trabalhados durante o período de referência.

Em relação à legislação em vigor, o projeto inova quando permite
que a entidade pública opte pelo pagamento do Prêmio de
Produtividade com recursos provenientes da Receita Corrente Líquida
- RCL - do Estado, limitando em até 1% dessa receita o montante
destinado a esse fim. Ressalta, ainda, que esse percentual deverá ser
previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Atualmente, a base de
cálculo para o prêmio são os recursos orçamentários oriundos da
ampliação real da arrecadação de receitas da administração pública
estadual. O projeto mantém essa possibilidade.

Por fim, ressaltamos que o projeto prevê todos os requisitos para a
concessão do prêmio, entre os quais a fórmula de seu cálculo, os
servidores que a ele farão jus e o período de referência para sua
apuração.

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

1.677/2007, no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado
pela Comissão de Constituição e Justiça, com as Emendas nºs 1 e 2,
da Comissão de Administração Pública.

Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2007.
Zé Maia, Presidente - Agostinho Patrús Filho, relator - Sebastião

Helvécio - Elisa Costa (voto contrário) - Lafayette de Andrada.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº

1.724/2007
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório



1807

De autoria da Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial, o
projeto de resolução em epígrafe tem por objetivo aprovar
previamente a alienação das terras devolutas estaduais que
especifica, de acordo com o disposto no art. 62, XXXIV, da
Constituição do Estado.

A proposição recebeu da Comissão de Constituição e Justiça
parecer por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, e, da
Comissão autora, parecer por sua aprovação, tal como apresentada.

Cabe agora ao presente órgão colegiado apreciar a matéria, atendo-
se aos lindes estabelecidos no art. 102, VII, combinado com o art.
188, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Resolução nº 1.724/2007 pretende, de acordo com o

estabelecido no inciso XXXIV do art. 62 e no § 6º do art. 247 da
Constituição do Estado, aprovar a alienação de 20 glebas situadas
nos Municípios de Rio Pardo de Minas, Vargem Grande do Rio Pardo,
Santo Antônio do Retiro, Indaiabira e Montezuma, todas com área
entre 100ha e 250ha.

Cumpre esclarecer ainda que os respectivos processos de
alienação, instruídos pelo Instituto de Terras do Estado de Minas
Gerais - Iter-MG -, obedecem ao disposto no art. 30, § 3º, da Lei nº
11.020, de 1993, com a redação dada pela Lei nº 12.416, de 1996, ou
seja, as porções de terra serão alienadas mediante compra
preferencial pelo legítimo posseiro, pelo preço de mercado, o qual,
além disso, deverá cobrir os gastos decorrentes da instrução dos
processos.

Dessa forma, a transferência de domínio dos imóveis não acarretará
repercussão financeira ou orçamentária nos cofres estaduais.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de

Resolução nº 1.724/2007, no 1º turno.
Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2007.
Zé Maia, Presidente - Antônio Júlio, relator - Elisa Costa - Agostinho

Patrús Filho - Jayro Lessa - Lafayette de Andrada.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.817/ 2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
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Relatório
O projeto de lei em exame é de autoria do Deputado Sebastião

Costa e visa a autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de
Manhuaçu 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 1.817/2007 tem por objetivo autorizar o Poder

Executivo a transferir ao Município de Manhuaçu um imóvel com área
de 471m², composto pelos lotes 5 e 11 do Quarteirão F, situado na
Rua Três, nesse Município.

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 para a construção de um posto de saúde, e
o art. 2º, sua reversão ao patrimônio do Estado, se, findo o prazo de
cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não
lhe tiver sido dada a destinação prevista.

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 dos
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.

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 nem
acarretar repercussão na Lei Orçamentária.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°

1.817/2007, no 1° turno.
Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2007.
Zé Maia, Presidente - Antônio Júlio, relator - Elisa Costa - Agostinho

Patrús Filho - Lafayette de Andrada.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.854/2007
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe

altera as Leis nºs 8.511, de 1983; 11.730, de 1994; 15.301, de 2004;
15.470 e 15.961, de 2005, e dá outras providências.

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela
juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto na forma do
Substitutivo nº 1, que apresentou; pelo desmembramento de parte da
proposição original e por sua apresentação na forma de projeto de lei
específico.

Posteriormente, a Comissão de Administração Pública exarou
parecer pela aprovação da proposição na mesma forma.

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 dispõe sobre pontos relativos à remuneração

do servidor público do Poder Executivo e sobre retificações
específicas na legislação de pessoal, com a finalidade exclusiva de
suprimir equívocos técnicos.

O Governador do Estado anexou exposição de motivos da
Secretária de Estado de Planejamento e Gestão à mensagem que
encaminhou o projeto em pauta, esclarecendo e justificando o seu
conteúdo.

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça constatou
que o projeto em análise dispõe sobre matéria relativa a servidor
público, exceto o seu art. 12, que dispõe sobre o Fundo de
Recuperação, Proteção e Desenvolvimento Sustentável das Bacias
Hidrográficas – Fhidro. Verifica-se, assim, que a proposição abrange
matéria estranha a seu tema fundamental. De acordo com a Lei
Complementar nº 78, de 2004, que dispõe sobre a elaboração, a
alteração e a consolidação das leis do Estado, cada lei tratará de um
único objeto, não sendo admitida matéria a ela não vinculada por
afinidade, pertinência ou conexão. O Regimento Interno veda também
a apresentação de proposições que contenham mais de uma matéria,
competindo à Comissão de Constituição e Justiça promover o seu
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desmembramento em proposições específicas. Destarte, essa
Comissão concluiu pela retirada do art. 12 do projeto em apreço e
pela apresentação de um novo projeto tratando do conteúdo desse
artigo, mantida a autoria do Governador do Estado. Por outro lado,
como o Projeto de Lei nº 1.677/2007, que tramita nesta Casa, dispõe
sobre matéria correlata à do projeto em tela, essa Comissão achou
por bem incluí-la no texto deste. Essas alterações foram
consubstanciadas no Substitutivo nº 1. Finalmente, essa Comissão
concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria
na forma desse substitutivo, com o que estamos de pleno acordo.

Posteriormente, a Comissão de Administração Pública considerou a
matéria conveniente e oportuna, manifestando-se por sua aprovação
na forma do citado substitutivo.

No âmbito estrito de competência desta Comissão, nos termos do
art. 100, combinado com o art. 102, inciso VII, alínea “d”, do
Regimento Interno, qual seja o de analisar a repercussão financeira
das proposições, entendemos que o projeto não encontra óbice, em
especial quanto à Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF.

Estatui a LRF:
“Art. 16 - A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação

governamental que acarrete aumento da despesa será acompanhado
de:

I - estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em
que deva entrar em vigor e nos dois subseqüentes;

II - declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem
adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e
compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes
orçamentárias”.

Visando certificar que o projeto observa a LRF, a titular da
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - Seplag -
encaminhou a esta Casa Legislativa o Ofício nº 844/2007, apensado
ao processo em tela. A repercussão financeira significativa da matéria
em análise decorre do disposto no art. 11 do projeto. Esse dispositivo
institui a Gratificação de Escolaridade, Desempenho e Produtividade
Individual e Institucional - Gedama - para os ocupantes de cargos de
provimento efetivo e detentores de função pública das carreiras do
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Grupo de Atividades de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável, a que se refere o art. 1º da Lei nº 15.461, de 2005. No
mencionado ofício, a Seplag informa que a repercussão financeira
dessa medida será da ordem de R$18.000.000,00 por exercício fiscal
e declara que esse acréscimo à folha de pagamento do Estado está
em conformidade com a LRF. Cumpre-nos ressaltar que essa
gratificação extinguir-se-á gradativamente, visto que dela serão
deduzidos os valores acrescidos à remuneração do servidor a partir
de 1º/10/2007, em virtude de reajuste do vencimento básico, alteração
do posicionamento ou concessão de vantagem pecuniária de caráter
permanente.

As demais medidas do projeto, no que tange à repercussão
financeira, são pouco significativas ou irrelevantes, nos termos do § 3º
do art. 16 da LRF, diante da proposta orçamentária que estima as
receitas do Estado para o exercício financeiro de 2008 em cerca de
R$36.000.000.000,00.

Como exemplo dessas medidas, podemos considerar aquela de que
trata o art. 1º do projeto, que dispõe sobre a continuação da
percepção da gratificação que menciona quando da aposentadoria do
servidor. Entendemos que essa medida não acarreta aumento dos
gastos públicos, visto que esses servidores, atualmente na ativa, já
recebem essa gratificação. O dispositivo apenas estabelece que
continuarão a percebê-la futuramente, após a aposentadoria,
atendidas as condições que menciona. Realmente, em longo prazo
poderia haver um aumento das despesas, porém este, se ocorrer,
será irrelevante. Isso porque, de acordo com o disposto no Anexo I-C
do Decreto nº 36.033, de 1994, a que se refere o art. 6º da Lei nº
11.740, de 1994, o quantitativo desses cargos é de apenas três, com
nível de escolaridade elementar, sendo que o valor dessa gratificação
é um percentual do vencimento base do cargo. Na verdade, está-se
pretendendo fazer justiça social, deixando de reduzir a remuneração
desses servidores, que já é baixa, ao se aposentarem.

Outro exemplo de medida de pouca repercussão seria a prevista no
art. 20 do projeto, que revoga o art. 10 da Lei nº 8.511, de 1983, que
estabelece o seguinte:

“Art. 10 - A Taxa de Expediente prevista no item de Classificação
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3.1, da Tabela ‘A’, anexa à Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975,
passará, a partir de 1º de janeiro de 1984, a ser cobrada pela inscrição
em concurso para cargos públicos ou prova de seleção à alíquota de
2% (dois por cento) da remuneração fixada para a referência inicial do
cargo ou emprego, desprezadas as frações correspondentes aos
centavos”.

Essa medida, de acordo com a Seplag:
“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 cargo”.

Como exemplo de retificação pontual na legislação de pessoal, sem
maiores pretensões e com a finalidade exclusiva de suprimir equívoco
técnico, como mencionamos no início desta fundamentação, podemos
citar o art. 18 do projeto. A Seplag, na exposição de motivos,
esclarece:

“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 início 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”.

Assim, entendemos que o projeto é oportuno e está de acordo com
a legislação financeira.

Foi apresentada nesta Comissão emenda cujo teor consiste em
suprimir o art. 4º e o Anexo II do Substitutivo nº 1. Essa emenda
suprime o dispositivo que estabelece que o Músico Instrumentista
integra o corpo artístico da Fundação Clóvis Salgado, participando de
ensaios, concertos sinfônicos, espetáculos líricos e cênicos, e retoma
a legislação em vigor que estabelece que esse profissional integra a
Orquestra Sinfônica. Entendemos que essa emenda é procedente,
visto que a aprovação dos dispositivos propostos poderá prejudicar o
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corpo artístico da orquestra.
Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº
1.854/2007 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
Suprimam-se o art. 4º e o Anexo II.
Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2007.
Zé Maia, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Agostinho

Patrús Filho - Antônio Júlio - Elisa Costa.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.876/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto em epígrafe “reajusta
os valores das tabelas de vencimento básico das carreiras do Instituto
Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais - Iepha-
MG - e dá outras providências”.

A proposição foi examinada preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu pela sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade.

Em seguida, a Comissão de Administração Pública exarou seu
parecer, opinando pela aprovação da matéria na forma proposta.

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 Poder Executivo, por meio da Lei Delegada nº 175, de 26/1/2007,

criou os cargos do Grupo de Direção e Assessoramento da
Administração Autárquica e Fundacional do Poder Executivo,
denominados DAIs, os quais integram o Quadro Geral de Cargos de
Provimento em Comissão da Administração Autárquica e Fundacional
do Poder Executivo. Também foram criadas pela mesma lei delegada,
no âmbito da administração indireta do Poder Executivo,  funções
gratificadas - FGIs -, destinadas ao desempenho de funções de
confiança. Esses DAIs são graduados em níveis, correspondendo a
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cada nível um valor em DAI-unitário, assim como o valor de cada
função gratificada corresponde ao índice FGI-unitário.

O projeto de lei em tela reajusta os valores das tabelas de
vencimento básico das carreiras do Iepha-MG, transforma o
quantitativo de DAI-unitário e cria quantitativo de FGI-unitário atribuído
ao Iepha-MG; altera o art. 2o-A da Lei no 14.693, de 30/7/2003, que
institui o Adicional de Desempenho - ADE - no âmbito das
administrações públicas direta, autárquica e fundacional do Poder
Executivo; e cria dois cargos de Comandante de Avião no Quadro
Geral de Cargos de Provimento em Comissão da Administração Direta
do Poder Executivo.

Segundo a exposição de motivos enviada pelo Governador, “o
projeto visa à valorização dos profissionais que atuam na proteção e
restauro do patrimônio cultural do Estado, por meio da recomposição
das tabelas de vencimento básico das carreiras da Entidade, assim
como a criação de cargos de provimento em comissão e funções
gratificadas para compor o Grupo de Direção e Assessoramento da
Administração Autárquica e Fundacional do Poder Executivo, tem
como objetivo corrigir distorções verificadas nas tabelas e ainda,
adequar o número de cargos de provimento em comissão e funções
gratificadas à estrutura organizacional da Fundação”. Cuida ainda o
projeto da alteração da lei que instituiu o ADE, simplificando os
critérios de seu cálculo e revogando dispositivos referentes à
avaliação institucional.

A Comissão de Constituição e Justiça elaborou análise
pormenorizada da proposição, tanto no que se refere a competência e
iniciativa para deflagrar o processo legislativo quanto no que tange à
adequação do projeto à Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO - e à
Lei Complementar Federal no 101, de 4/5/2000, Lei de
Responsabilidade Fiscal, não encontrando óbices à tramitação da
proposição.

A Comissão de Administração Pública, a que compete examinar o
mérito da matéria, afirmou em seu parecer que as medidas propostas
se mostram necessárias, tendo em vista que proporcionarão a
prestação de serviços mais eficientes à sociedade. A atribuição de um
salário adequado aos profissionais da área em questão acarretará sua
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valorização, uma vez que é ponto pacífico a relação entre a
remuneração e o desempenho profissional. A concessão de justa
retribuição pecuniária influencia o desempenho da máquina pública,
aperfeiçoando-a, na medida em que gera a valorização do servidor e
eleva a qualidade dos serviços por ele prestados.

A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão enviou a esta
Casa, por meio do Ofício nº 853/2007, relatório contendo o impacto
financeiro da medida. Tal impacto mensal será de R$34.362,79, e o
anual será de R$452.437,73. Afirma aquela Secretaria, por meio do
mesmo expediente, que “o acréscimo dos valores supracitados à folha
de pagamento do Estado está em conformidade com os limites de
despesa com pessoal estabelecidos pela Lei de Responsabilidade
Fiscal”.

Assim, estando a matéria consonante com a legislação financeira e
orçamentária e considerando o seu alcance social, esta Comissão
entende que o projeto deve prosperar nesta Casa.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação, no 1º turno, do

Projeto de Lei no 1.876/2007.
Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2007.
Zé Maia, Presidente - Agostinho Patrús Filho, relator - Elisa Costa -

Sebastião Helvécio - Lafayette de Andrada.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.879/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, encaminhado a esta Casa por
meio da Mensagem nº 139/2007, o projeto em epígrafe autoriza o
Poder Executivo a contratar operação de crédito com o Banco
Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - Bird.

A proposição foi preliminarmente distribuída à Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade.

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
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O projeto de lei em apreço tem como objetivo contratar operação de
crédito em moeda estrangeira, até o limite correspondente a R$
1.900.000.000,00, valor esse atualizável pela variação do Índice Geral
de Preços - Disponibilidade Interna - IGP-DI - apurado pela Fundação
Getúlio Vargas desde dezembro de 2006, com o Bird, para o
financiamento de programas nas áreas de resultado previstas na Lei
nº 17.007, de 28/9/2007, que atualiza o Plano Mineiro de
Desenvolvimento Integrado.

A Comissão de Constituição e Justiça, em seu parecer, salientou
que os recursos serão alocados em projetos estruturadores previstos
no Plano Plurianual de Ação Governamental para o período de 2008 a
2011 e que, para garantir o contrato, a título de contragarantia à
garantia prestada pela União, haverá vinculação das cotas de
repartição tributária e das receitas tributárias do Estado de Minas
Gerais, conforme faculta o § 4º do art. 167, da Constituição da
República. Essa Comissão também ressaltou que a autorização
legislativa pleiteada é apenas condição prévia para a efetivação do
empréstimo, cuja contratação demanda outras medidas de cunhos
normativo e administrativo.

Quanto aos caracteres orçamentário e financeiro, nos termos da Lei
de Responsabilidade Fiscal - LRF -, o Ministério da Fazenda deverá
verificar o cumprimento dos limites e das condições relativos à
realização da operação de crédito, a saber: a adequada relação custo-
benefício; os interesses econômico e social; a existência de prévia e
expressa autorização para a contratação, com a inclusão dos recursos
no Orçamento ou em créditos adicionais; a observância dos limites e
das condições fixados pelo Senado Federal; a existência de
autorização específica do Senado Federal; o atendimento ao disposto
no art. 167, inciso III, da Constituição Federal, que veda a realização
de operações de crédito que excedam o montante das despesas de
capital, ressalvadas as autorizadas mediante créditos suplementares
ou especiais com finalidade precisa; e a observância das demais
restrições estabelecidas na LRF, que tratam de vedação de operações
de crédito entre entes da Federação, entre instituição financeira
estatal e outro ente da Federação e entre instituição financeira estatal
e ente que a controle e de operações de crédito com o Banco do
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Brasil. Também devem ser observados o art. 30 da LRF, que trata dos
limites da dívida pública e das operações de crédito, e as Resoluções
do Senado Federal nº 40, de 2001, alterada pelas Resoluções nºS 5,
de 2002, 20, de 2003, e 43, de 2001, alterada pela Resolução nº 3, de
2002.

No que tange à dívida consolidada do Estado, destaca-se o
cumprimento do disposto na Resolução nº 40, de 2001, do Senado
Federal. Essa norma determina que, ao final do 15º exercício
financeiro, contado a partir do encerramento do ano de publicação da
lei relativa à operação de crédito, a dívida consolidada líquida não
poderá ser superior a duas vezes a Receita Corrente Líquida - 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
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%, ante uma previsão de 222,95%.

No que se refere à vedação constitucional para realização de
operações de crédito que excedam o montante de despesas de
capital, ressalvadas as autorizações mediante créditos suplementares
ou especiais com finalidade precisa, aprovados pelo Poder Legislativo,
deve-se considerar que esse montante, para o Orçamento Fiscal do
exercício corrente, é da ordem de R$4.190.000.000,00.

O projeto em análise, além de atender aos pressupostos da
legislação pertinente, trata de fonte de recursos para a execução de
despesas fundamentais para o desenvolvimento de Minas Gerais,
previstas nos planos e nos programas governamentais do Estado.

A fim de promovermos necessária adequação ao texto do projeto,
apresentamos ao final deste parecer a Emenda nº 1, que suprime das
receitas relacionadas para o Poder Executivo oferecer como
contragarantia à União, aquela que se refere aos recursos de que
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tratam o art. 159, I, “b”, da Constituição Federal, que não pertence aos
Estados.

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

1.879/2007, no 1º turno, com a Emenda nº 1, a seguir redigida.
EMENDA Nº 1

Suprima-se, no art. 2º, a expressão “e b”, relativa à alínea “b” do
inciso I do art. 159 da Constituição Federal.

Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2007.
Zé Maia, Presidente e relator - Antônio Júlio - Agostinho Patrús Filho

- Elisa Costa - Lafayette de Andrada.
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.116/2007

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial
Relatório

De autoria da Deputada Ana Maria Resende, o projeto em epígrafe
estabelece normas para o uso alternativo do solo em região de
ocorrência de mata seca.

A proposição foi aprovada no 1º turno na forma do Substitutivo nº 1,
da Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais. Conforme
requerimento aprovado em Plenário na reunião do dia 27/11/2007, e
em virtude da perda de prazo da Comissão de Meio Ambiente e
Recursos Naturais para opinar sobre o assunto, o projeto foi
distribuído a esta Comissão para receber parecer de 2º turno, nos
termos dos arts. 232, VII, e 140 do Regimento Interno.

Segue, anexa, a redação do vencido, que é parte deste parecer.
Fundamentação

O uso alternativo do solo em regiões de ocorrência de Mata Seca,
objeto do projeto em análise, é assunto que desperta opiniões
polarizadas entre as correntes de pensamento desenvolvimentista e
ambientalista. De um lado, se alinham os que defendem o
agronegócio e a expansão da fronteira agrícola; de outro, aqueles que
advogam a preservação do meio ambiente acima de qualquer
consideração de ordem econômica.

Conforme se depreende de sua justificação, o projeto original se
propôs a iniciar um amplo diálogo, especialmente entre aqueles
setores da sociedade que se colocam nos pólos mencionados.
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Buscava-se, por essa via, uma solução negociada e satisfatória para o
Estado, notadamente para a região do Norte de Minas, principal área
de ocorrência da mata seca.

São pontos de consenso entre esses segmentos a fragilidade dessa
tipologia vegetal, pela dificuldade de sua regeneração, sua
importância na manutenção de um espaço natural ecologicamente
equilibrado e a necessidade de assegurar a condição de produtividade
das terras sob esse domínio florestal.

Esses são pontos que permitem buscar uma alternativa legal que
possibilite a desejável convergência de interesses entre a atividade
produtiva e a proteção dos ecossistemas, de acordo com os princípios
do desenvolvimento sustentável. Não obstante o Substitutivo nº 1 da
Comissão de Meio Ambiente ter sido aprovado em 1º turno e apontar
um caminho racional para o uso alternativo dos solos onde ocorre a
mata seca, entendemos haver uma oneração excessiva sobre a
propriedade rural.

Tal oneração ocorre quando se estabelece que, nos locais onde
ainda se observam remanescentes primários de mata seca, apenas
40% da área total da propriedade poderiam ser destinados ao uso
agrícola. Isso equivale a manter os 60% restantes preservados,
configurando um tratamento desigual em relação ao que prevê a
legislação florestal aplicável às demais formações vegetais que
ocorrem no Norte de Minas, de manter 20% da propriedade como
reserva legal.

Com o intuito de sanarmos essa desigualdade de tratamento,
propomos, ao final deste parecer, um novo substitutivo, que acolhe o
resultado de um acordo celebrado entre as Secretarias de Estado de
Agricultura, Pecuária e Abastecimento e de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável, estabelecendo percentuais de 70% e
30% da área total para uso alternativo e preservação ambiental,
respectivamente. A nosso ver, tal proporção permite a exploração
econômica das propriedades onde ocorre mata seca de forma
harmônica com a proteção dos remanescentes dessa tipologia vegetal
única.

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



1820

1.116/2007, em 2º turno, na forma do Substitutivo nº 1 que
apresentamos ao vencido no 1º turno.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Dispõe sobre a alteração do uso do solo nas áreas de ocorrência de

mata seca.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - A alteração do uso do solo nos locais de ocorrência de mata

seca obedecerá ao disposto nesta lei.
§ 1º - Para efeitos desta lei, considera-se mata seca o complexo

vegetacional que compreende a floresta estacional decidual, a
caatinga arbórea e a caatinga hiperxerófila.

§ 2º - O disposto nesta lei não se aplica às áreas de ocorrência de
floresta estacional decidual sob domínio da mata atlântica, regidas
pela Lei Federal nº 11.428, de 22 de dezembro de 2006.

Art. 2º - Fica permitida a alteração do uso do solo para implantação
de projeto agropecuário sustentável em 70% (setenta por cento) da
área total de propriedade rural onde ocorra mata seca em fase
primária e nos estágios sucessionais inicial, médio e avançado.

Art. 3º - O uso alternativo do solo nas áreas de mata seca incluídas
no Projeto Jaíba obedecerá às condicionantes aprovadas em seu
licenciamento.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2007.
Vanderlei Jangrossi, Presidente e relator - Getúlio Neiva - Ana Maria

Resende - Padre João (voto contrário).
PROJETO DE LEI Nº 1.116/2007

(Redação do Vencido)
Dispõe sobre a alteração do uso do solo nas áreas de ocorrência de

mata seca.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - A alteração do uso do solo nos locais de ocorrência de mata

seca obedecerá ao disposto nesta lei.
§ 1º - Para efeitos desta lei, considera-se mata seca o complexo

vegetacional que compreende a floresta estacional decidual, a
caatinga arbórea e a caatinga hiperxerófila.

§ 2º - O disposto nesta lei não se aplica às áreas de ocorrência de
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floresta estacional decidual sob domínio da mata atlântica, regidas
pela Lei Federal nº 11.428, de 22 de dezembro de 2006.

Art. 2º - Fica permitida a alteração do uso do solo para implantação
de projeto agropecuário sustentável em no máximo 40% (quarenta por
cento) da área total de propriedade rural onde ocorra mata seca em
fase primária e que apresente cobertura florestal remanescente nativa
igual ou superior a 80% (oitenta por cento) da área total, mediante
estudo técnico de viabilidade aprovado pelo órgão estadual
competente.

Art. 3º - A supressão dos estágios sucessionais inicial, médio e
avançado da mata seca, para implantação de projeto agropecuário
sustentável, será permitida em até 70% (setenta por cento) da área
total da propriedade.

§ 1º - O requerimento de autorização de supressão de mata seca
para fins de implantação de projeto agropecuário sustentável,
observado o limite estabelecido no “caput” deste artigo, deverá indicar,
no mínimo:

I - a utilização preferencial das áreas em que ocorram os estágios
inicial e médio de regeneração da mata seca;

II - a localização georreferenciada do imóvel, das áreas de
preservação permanente e de reserva legal;

III - o cumprimento da reposição florestal, quando couber;
IV - o uso alternativo a que será destinado o solo a ser desmatado.
§ 2º - Nos casos em que a alteração do uso do solo ocorrer em

áreas de mata seca em fase primária ou nos estágios médio e
avançado de regeneração, de acordo com o “caput” deste artigo,
caberá ao proprietário ou possuidor a recomposição total das áreas de
preservação permanente do imóvel rural, de acordo com um Plano
Técnico de Recuperação Florestal - PTRF -, aprovado pelo órgão
competente, além da averbação da reserva legal conforme exigência
da Lei nº 14.309, de 19 de junho de 2002.

Art. 4º - O uso alternativo do solo nas áreas de mata seca incluídas
no Projeto Jaíba obedecerá às condicionantes aprovadas em seu
licenciamento.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.602/2007
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Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe
visa a autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Juiz de Fora
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 1.602/2007 trata de conceder autorização

legislativa, para que o Poder Executivo possa doar ao Município de
Juiz de Fora um imóvel com área de 723m², situado na Rua Diva
Garcia, naquele Município.

De acordo com o parágrafo único do art. 1º, o bem será utilizado
como canteiro de obras da terceira etapa do projeto de revitalização
urbana e do córrego Yung e, após seu término, será destinado a
equipamento público, como demanda o interesse da população local.
Ademais, o art. 2º do projeto prevê seu retorno ao patrimônio do
Estado, se, no prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura
pública de doação, não lhe tiver sido dada essa destinação.

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, que regulamenta o
art. 37, XXI, da Constituição Federal e institui normas para licitações e
contratos da administração pública, e no § 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.

Como a matéria em análise atende aos preceitos legais que versam
sobre a transferência de domínio de bens públicos, não representa
despesas para o erário nem acarreta repercussão na Lei
Orçamentária, pode ser transformada em norma legal.

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

1.602/2007, no 2º turno.
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Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2007.
Zé Maia, Presidente - Agostinho Patrús Filho, relator - Elisa Costa -

Jayro Lessa - Lafayette de Andrada.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 19 DE DEZEMBRO DE 2007

ATAS
ATA DA 61ª REUNIÃO ESPECIAL DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 13/12/2007
Presidência do Deputado Dinis Pinheiro

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 -
Exibição de vídeo - Entrega de título - Palavras do Sr. Giacomo
Angelo Regaldo - Apresentação musical - Palavras do Sr. Presidente -
Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Dinis Pinheiro - Agostinho Patrús Filho - Getúlio Neiva.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Dinis Pinheiro) - 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 Agostinho Patrús Filho, 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.

Gilman Viana Rodrigues, Secretário de Estado de Agricultura,
Pecuária e Abastecimento, representando o Governador do Estado,
Aécio Neves; Giacomo Angelo Regaldo, Presidente da Teksid Nafta-
Mercosul e da Câmara de Comércio e Indústria Ítalo-Brasileira de
Minas Gerais; Desembargador José Nepomuceno, representando o
Presidente do Tribunal de Justiça, Desembargador Orlando Adão
Carvalho; Deputado Federal Ciro Pedrosa; Deputado Federal José
Santana; Agostinho Patrús, Presidente da Assembléia Legislativa no
período de 1995 a 1996; Bryan Bolasco, Cônsul-Geral da Itália em
Belo Horizonte; Carlaile Pedrosa, Prefeito Municipal de Betim;
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Valentino Rizzioli, representando a Fiat; e Deputado Agostinho Patrús
Filho, representando o ex-Deputado Agostinho Patrús, ex-Presidente
da Casa e autor do requerimento que solicitou a concessão do título
ao homenageado.

Registro de Presença
O locutor - Gostaríamos de registrar a presença dos Exmos. Srs.

Marco Mazzu, Presidente da Iveco; José Eduardo de Lima Pereira,
Presidente da Casa Fiat de Cultura; Paulino Cícero, Presidente do
Sindifer; Charles Lotfi, Presidente da Associação Comercial de Minas;
Osmani Teixeira de Abreu, Presidente do Conselho de Relações do
Trabalho da Fiemg; Waldir Salvador, Prefeito Municipal de Itabirito;
Eduardo Bernis, Vice-Presidente do Indi; Silvano Valentino, Presidente
da Fiat de 1987 a 1998; Luiz Antônio Athayde, Subsecretário de
Assuntos Internacionais; Ricardo Vicintin, Presidente da Rima
Industrial S.A.; Devanir Brichesi, Presidente da Associação Brasileira
de Fundição; e Rubens Lessa, Presidente do Sintra.

Destinação da Reunião
O locutor - Destina-se esta reunião à entrega ao Sr. Giacomo Angelo

Regaldo, Presidente da Teksid Nafta-Mercosul e da Câmara de
Comércio e Indústria Ítalo-Brasileira de Minas Gerais, do Título de
Cidadão Honorário do Estado de Minas Gerais, concedido pelo
Governador do Estado por meio do decreto publicado em 6/12/2006, 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

Nacional.
- Procede-se à execução dos hinos.

Palavras do Deputado Agostinho Patrús Filho
Exmos. Srs. Deputado Dinis Pinheiro, 1º-Secretário da Assembléia

Legislativa, representando, nesta solenidade, o Deputado Alberto
Pinto Coelho, Presidente desta Casa; Gilman Viana Rodrigues,
Secretário de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, neste ato
representando o Exmo. Sr. Governador Aécio Neves; Giacomo Angelo
Regaldo, Presidente da Teksid Nafta-Mercosul e da Câmara do
Comércio Ítalo-Brasileira de Minas Gerais; Desembargador José
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Nepomuceno, grande atleticano, aqui representando o
Desembargador Orlando Adão Carvalho, Presidente do Tribunal de
Justiça do Estado de Minas Gerais; Deputado Federal Ciro Pedrosa,
meu colega de partido; Deputado Federal José Santana, ex-
Presidente desta Casa, meu professor em várias andanças pelo
Estado de Minas Gerais; Agostinho Patrús, Presidente da Assembléia
Legislativa de Minas Gerais no período de 1995 a 1996; Bryan
Bolasco, Cônsul-Geral da Itália em Belo Horizonte; Carlaile Pedrosa,
Prefeito Municipal de Betim; Valentino Rizzioli, Vice-Presidente do
Grupo Fiat e Presidente da CNH; Marco Mazzu, Presidente da Iveco;
Ministro Paulino Cícero; Charles Lotfi, Presidente da Associação
Comercial de Minas Gerais; Ricardo Vicentim, Presidente do Grupo
Rima; Alberto Mediolli, Vice-Presidente da Câmara Italiana de
Comércio; Eduardo Berni, Vice-Presidente do Indi; Silvano Valentino,
ex-Presidente da Fiat; telespectdores da TV Assembléia; minhas
senhoras e meus senhores, boa-noite.

Era o ano de 1977, quando Giacomo Regaldo chegou ao Brasil. Ele
recebera, do Grupo Fiat, a indicação de assumir a Diretoria de
Suprimentos da Teksid. Naquela época, já atuava na Fiat, desde
1962, e ocupava vários cargos, mas aceitou o desafio com coragem e
determinação. E a trajetória de êxitos da Teksid no Brasil confirmam
essa coragem e determinação do nosso homenageado.

A Teksid é uma empresa de fundição moderna, que se caracteriza
por utilizar gusa líquido e, assim, poupar energia. Seus produtos
atendem a várias indústrias automobilísticas no Brasil e em outros
países. Sob o comando de Regaldo, tornou-se a maior unidade
produtora da Teksid no mundo. É uma empresa não apenas focada na
qualidade de seus produtos mas na segurança e na saúde de seus
funcionários e da comunidade onde atua. Pratica, em relação ao meio
ambiente, gerenciamento de resíduos líquidos, sólidos e das emissões
atmosféricas.

Essa gestão ambiental levou a Teksid a tornar-se a primeira
fundição do Brasil a receber a certificação pelos padrões da Norma
ISO 14001. Em paralelo a essa trajetória da empresa, Regaldo foi
assumindo delegações até se tornar Presidente da Teksid do Brasil
em 2001, também Presidente da empresa no México em 2002 e
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responsável por toda a área do Nafta e do Mercosul, em 2003.
Comecei falando da exitosa carreira empresarial de Giacomo

Regaldo; contudo, ela se entremeia e se enriquece ainda mais com
sua atuação pessoal. Regaldo nasceu na região de Piemonte, que se
situa no Noroeste da Itália. É uma região que, geograficamente,
compreende as planícies, os vales e as montanhas da porção
ocidental dos Alpes. Nas planícies, estão cidades mais abertas às
mudanças, com pontos de agricultura moderna e forte
industrialização. No Piemonte, estão instaladas indústrias de difusão
mundial, como a Fiat e a Olivetti.

Nas montanhas e nos vales, como sabem os montanheses de Minas
Gerais, os costumes e as tradições têm mais profundas raízes. Na
região, existem importantes produtos de vinhos, e chamam a atenção
as grandes áreas dedicadas ao cultivo do arroz. Na história da região
do Piemonte, chega-se a povos antigos e a séculos que antecedem a
época cristã. Mas foi o império romano que marcou seus contornos,
englobando lagos, planícies e vales, aonde levou sua ousadia, seu
poderio.

Sítios arqueológicos, ainda presentes, são demonstrações dessa
decisiva presença, mas a língua e a descendência englobam
influências de vários povos que ali estiveram. Regaldo vem de uma
região que mescla tradição e modernidade, o mais belo do antigo e do
tecnicamente avançado.

O nosso homenageado é graduado em Ciências Políticas pela
Universitá degli Studi di Torino. E, sem dúvida, essa formação lhe deu
uma visão diferenciada das relações humanas. Regaldo é um ser
social. Ele sente, de modo profundo, a importância de se relacionar
com as pessoas, com as comunidades locais e com o mundo.
Participou, com projetos, atuação, artigos e conferências, visando à
integração do Mercosul e da União Européia. Sempre percebeu que
as entidades empresariais devem ter uma participação política e uma
participação social.

Em 2003, foi eleito Homem do Ano da Indústria de Fundição do
Brasil, prêmio outorgado pela Associação Brasileira de Fundição, e
também Presidente da Câmara do Comércio Ítalo-Brasileira de Minas
Gerais. Atualmente, é Vice-Presidente da Associação Brasileira de
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Fundição e do Sindicato da Indústria da Fundição no Estado de Minas
Gerais. Em 2005, recebeu o Título de Cidadão Honorário de Belo
Horizonte, por seu trabalho social e empresarial. Em 2006, foi
condecorado pelo governo italiano com a comenda “Ordine al Merito
della Repubblica Italiana”, uma das mais importantes distinções do
seu país.

Na área social, sua atuação se materializa, bem perto de nós, no
trabalho desenvolvido pela Teksid, há vários anos, nas comunidades
mais carentes do nosso querido Vale do Jequitinhonha. Ressaltamos
ainda a sua atuação benemérita na importante contribuição social que
prestam as obras realizadas pelo Salão do Encontro, situado em
Betim e dirigido pela Sra. Noemi Gontijo. Essas foram ações ainda
mais integradoras do Presidente da Teksid na vida do povo mineiro.
Nós, mineiros, lhe somos gratos pelo trabalho dedicado, pelos
empregos proporcionados, pelo desenvolvimento industrial da Teksid,
mas lhe somos gratos também por esse trabalho humanitário.
Cumprimentamos suas filhas Flávia e Fernanda, a quem ele tanto
ama.

Lembramos Bertold Brecht, quando disse: “Há aqueles que lutam
um dia, e por isso são bons; há aqueles que lutam muitos dias, e por
isso são muito bons; há aqueles que lutam anos, e são melhores
ainda; porém há aqueles que lutam toda a vida; esses são os
imprescindíveis”.

A Assembléia Legislativa, representando o povo mineiro, concede a
Giacomo Regaldo o Título de Cidadão Honorário do Estado de Minas
Gerais, por ser daquelas pessoas imprescindíveis. Muito obrigado.

Exibição de Vídeo
O locutor - Convidamos os presentes a assistir a um vídeo

institucional.
- Procede-se à exibição do vídeo.

Entrega de Título
O locutor - Neste instante o Deputado Dinis Pinheiro, representando

o Deputado Alberto Pinto Coelho, Presidente da Assembléia
Legislativa, fará a entrega do Título de Cidadão Honorário do Estado
de Minas Gerais ao Sr. Giacomo Angelo Regaldo, passando-lhe às
mãos o diploma. Anunciamos a entrada do Dragão da Inconfidência
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Militar Cb. Medeiros, portando o diploma que contém os seguintes
dizeres: “Cidadania Honorária do Estado de Minas Gerais. O
Governador do Estado de Minas Gerais, nos termos do decreto
publicado no dia 6/12/2006 e a requerimento da Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais, concede ao Sr. Giacomo
Angelo Regaldo 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 os Srs. Agostinho Patrús,
eterno padrinho e Presidente da Casa dos mineiros; e Deputado
Agostinho Patrús Filho, seu filho, para que nos acompanhem na
entrega do título ao homenageado.

- Procede-se à entrega do título.
O locutor - Antes de fazer uso da palavra o nosso homenageado

Giacomo Angelo Regaldo, faremos a leitura de uma mensagem de
sua filha Fernanda Regaldo, que se encontra na Holanda. Desde já,
solicitamos ao homenageado que nos perdoe pela incapacidade de
transmitir toda a emoção que certamente está contida nessa
mensagem. (- Lê:)

“Poucas coisas me fazem pensar mais em você que uma passagem
do livro ‘Questa Storia’, de Baricco, em que pai e filho estão perdidos
na cidade. Você deve lembrar-se de que uma vez te mandei uma
cópia dessa passagem por correio e, com certeza, vai saber do que
estou falando. A passagem me faz pensar em você por vários
motivos: porque foi você, afinal de contas, quem me iniciou no gosto
pela leitura; porque a cidade ali é claramente Turim - a sua Turim, que
você agora divide no coração com a nossa BH -; porque
principalmente há ali uma intimidade e uma confiança emocionante
entre pai e filho. Na minha opinião, essa intimidade e confiança
silenciosa entre os dois fazem a cena mais linda do livro e, de certa
forma, traduzem bastante a nossa relação.

Tendo você - a imagem que me vem é de uma Fernanda pequena, e
um tanto gorducha, que segura a mão de seu pai, eternamente herói -,
mesmo perdida, ou só mesmo longe, tenho menos medo de não
encontrar o caminho. E a própria busca torna-se mais bela. Espero um
dia poder te fazer orgulhoso, como você faz orgulhosa sua filha.
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Parabéns, nosso mineiro. Te amo. Um beijo. Fe.”
Palavras do Sr. Giacomo Angelo Regaldo

Estou emocionado de verdade. Dá para ver pela cor do meu rosto;
não é sol, é pura emoção. Boa-noite a todos, senhoras e senhores;
boa noite, Exmo. Sr. 1º-Secretário da Assembléia Legislativa,
Deputado Dinis Pinheiro, representando o Deputado Alberto Pinto
Coelho, Presidente desta Casa; boa noite, Exmo. Sr. Gilman Viana
Rodrigues, Secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, neste ato representando o Exmo. Sr. Governador do
Estado, Aécio Neves; boa noite, meu amigo José Nepomuceno - tem
um único defeito, é atleticano -, companheiro de tantas pescarias, de
tantos momentos felizes, representando o Presidente do Tribunal de
Justiça de Minas Gerais, Desembargador Orlando Adão Carvalho; boa
noite, Exmo. Deputado Federal Ciro Pedrosa, da nossa querida Betim;
boa noite, meu querido amigo José Santana, de tantos momentos
felizes da minha vida, da comida maravilhosa da D. Lourdes - lembro-
me daquela vaca atolada que ninguém pode esquecer e de tanta
amizade que me dispensou -; boa noite, meu padrinho, Deputado
Agostinho Patrús - acho que não precisa dizer mais nada, é o nosso
padrinho mesmo -; boa noite, Bryan Bolasco, Cônsul da Itália; boa
noite, Carlaile; já morei em Betim, portanto você sabe o quanto gosto
da nossa cidade lá; boa noite, Valentino, representando a Fiat; boa
noite, Deputado Agostinho Patrús Filho, autor desta homenagem.
Boa-noite à minha família, à minha filha Flávia, à Fernanda, que
acabou de nos mandar uma mensagem; à minha ex-esposa, Sônia,
que está ao lado da Flávia; boa-noite a todos os amigos que estão
aqui - não vou citar todos, porque seria complicado. Um abraço
especial ao meu amigo Ricardo, mais que um amigo, um irmão há
tantos anos, desde que cheguei ao Brasil.

Discurso, como me ensinou o querido Prof. Elias Murad, tem de ser
como saia de mulher: “curta para despertar o interesse; e longa
apenas o suficiente para cobrir o assunto”. Tentarei fazer o melhor
nesse sentido. Também pelo motivo que não gostaria que alguém
levantasse e gritasse: “Cala-te”, como aconteceu. Muitas coisas na
vida podemos escolher, algumas são determinadas. Por exemplo, não
podemos escolher onde nascer. O amor pela terra, pela gente, pelo
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lugar vem da convivência e daquilo que recebemos por meio de nossa
permanência. São 30 anos em que estou aqui. Não nasci mineiro:
acho que escolhi ser mineiro! Os estrangeiros, em geral, ao serem
designados para trabalhar em outros países, vivem fases muito
distintas de adaptação. Aliás, a grande maioria chega aqui e só vive
na colônia italiana. Eu, desde o primeiro dia, só freqüentei a colônia
brasileira. Isso me trouxe grandes amizades e momentos felizes.

O primeiro momento para o estrangeiro é do confronto entre a nova
realidade e a anterior. Tudo é questionável e comparável. A sensação
de deslocamento é enorme. No segundo momento, entende-se que
aquela cultura é o que é, nem melhor, nem pior, apenas própria,
única. Até o instante em que se dá a escolha, por vezes inconsciente,
da permanência. Aqui me senti e me sinto em casa. As montanhas de
Minas, como já falamos antes, já faziam parte da minha vida, em
Turim. Mas as montanhas mineiras trazem algum fascínio, um mistério
especial. Toda vez em que chego à Serra do Rola Moça me encanto
com aquela visão. É a pura verdade. Isso que estou falando é
emoção, não é nada de racional.

Europeu de nascença, encontrei aqui um olhar novo sobre o mundo,
sobre a vida. Acostumado à grandiosidade do mundo corporativo, ao
anonimato do mundo corporativo inclusive, aprendi como ser simples
e globalizado ao mesmo tempo.

O meu trabalho me trouxe a essa terra, e já se vão 30 anos por
essas bandas. Não dá mais para voltar. Finquei minhas raízes. Senti
isso quando, há 15 anos, vendi a minha casa na Itália. O Ricardo
lembra bem como passei apertado naqueles momentos. As minhas
filhas também participaram deles.

Passei a amar esse lugar e a lutar por essa gente, sentindo-me um
de vocês. Existe algo de inexplicável na personalidade do mineiro. Um
jeito quieto de ser esperto, matuto, brejeiro. Mineiro é cheio de
histórias, não é, Luiz Eduardo? Interiorano no sentido carinhoso da
palavra. E resume-se em uma expressão, uma vida de observações:
‘Êta trem bão!’.

Fernando Sabino, mineiro de origem e de alma, já dizia: ‘Tudo é
conforme - viram o acento já bem mineiro, ‘conforme’. Basta nascer
em Minas para ser mineiro? Que diabo é ser mineiro, afinal? É dormir
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no chão para não cair da cama. É plantar verde para colher maduro.
Não dar passo maior que as pernas. Não amarrar cachorro com
lingüiça. Mineiro não dá ponto sem nó. Mineiro não perde trem, mas
compra bonde. Compra! E vende para paulista!’.

Desculpem-me os paulistas presentes. Aliás, já sou cidadão mineiro
também. Falo isso porque me lembro de que senti isso quando
trouxemos, para nossa Minas Gerais, a fundição da General Motors,
em um momento de dificuldades do Grupo Fiat, em que estava
realmente vendendo muitos tesouros da família. Nessa época,
conseguimos trazer para Minas a fundição da General Motors, criando
de 1.200 a 1.500 empregos aqui, em nossa fábrica.

Não nasci mineiro, mas construí minha mineirice abraçando esse
jeito de ser, esse costume de conversa ao pé do ouvido, essa maneira
despojada de fazer mais pelo outro, de se doar. Não há maior
sentimento de realização que olhar em volta e constatar tudo que
podemos construir e já construímos. Família, trabalho - muitas vezes o
trabalho muito antes que a família, infelizmente, perdoem-me -,
voluntariado, amizade, tudo se funde e se confunde em uma
maravilhosa e harmônica convivência. Só aqui é possível fazer da vida
esse coquetel de emoções.

Receber hoje esse título equivale a receber nova certidão de
nascimento, ser registrado no lugar com que sonhei e em que escolhi
nascer. Há muito tempo me sinto mineiro no coração, e sempre digo
isso aos meus amigos - os que estão aqui sabem disso -, mas agora
estou documentado, e isso não tem preço!

Mineiros muito especiais me fizeram cobiçar esse título, e a todos
eles, portanto, o dedico: às minhas filhas, mineiras, Fernanda e Flávia,
pérolas dessa terra; à Sônia, mãe delas, companheira de tantos anos
e amiga sincera; aos meus colegas de trabalho da Teksid, todos, do
mais simples operário à diretoria, indiscutivelmente exemplos de força
e energia, gente que abraça desafios com uma disposição inigualável
- pude constatar isso nesses 30 anos em que estou aqui -; aos meus
colegas do grupo Fiat, muitos aqui presentes, inclusive o Valentino, -
quanto trabalho, quantas realizações, quantos sucessos juntos -; à D.
Noemi, do Salão do Encontro - agradeço-lhe especialmente por estar
aqui hoje, à noite, pois esse não é um costume da senhora -, mulher
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de garra e de fé, que me serviu de exemplo na arte do voluntariado,
junto com a Adriana, que também não posso esquecer; ao Prof. Elias
Murad, exemplo de perseverança, com tantos maravilhosos exemplos
sociais; aos meus compadres Ricardo e Fernando - lembrem-se de
minhas filhas se me acontecer qualquer coisa -; ao meu padrinho, ex-
Deputado Agostinho Patrús, e ao seu filho, o Deputado Agostinho
Patrús Filho; ao pessoal da Câmara Italiana que está lá no fundo - já
vi todos vocês -; a todos os meus bons, velhos e novos amigos,
amigos do peito mesmo, das caminhadas, das pescarias, da peteca,
da boa comida mineira, dos bons vinhos; a todos que não citei
pessoalmente, já que teria demorado demais, e a todos aqui
presentes.

Eu morria de inveja de vocês por serem mineiros de verdade; agora
troco a inveja pelo orgulho: já sou mineiro, uai! Soma-se ao meu
sentimento de orgulho o sentimento de gratidão e uma promessa: farei
sempre tudo o que estiver ao meu alcance, e um pouco mais, para
retribuir a essa terra e a essa gente a gentileza de me conceder esse
título e tamanha alegria. Muito obrigado a todos, de coração mineiro.

Apresentação Musical
O locutor - Convidamos os presentes a ouvir uma apresentação

musical em homenagem ao Sr. Giacomo Angelo Regaldo, a ser
executada pelo saxofonista Vítor Duarte, integrante da Orquestra
Sinfônica de Minas Gerais.

- Procede-se à apresentação musical.
Palavras do Sr. Presidente

Exmo. Sr. Gilman Viana Rodrigues, Secretário de Agricultura,
Pecuária e Abastecimento, neste ato representando o grande
Governador dos mineiros, Sr. Aécio Neves; Sr. Giacomo Angelo
Regaldo, grande mineiro e Presidente da Teksid Nafta-Mercosul e da
Câmara de Comércio e Indústria Ítalo-Brasileira de Minas Gerais;
Exmo. Sr. Desembargador José Nepomuceno, fraterno amigo,
representando o Desembargador Orlando Adão Carvalho, Presidente
do Tribunal de Justiça de Minas Gerais; Exmo. Sr. Deputado Federal
Ciro Pedrosa; Exmo. Sr. Deputado Federal, ex-Presidente desta Casa,
nosso padrinho, nosso mestre e fraterno amigo José Santana; Exmo.
Sr. Deputado Agostinho Patrús, fraterno amigo e ex-Presidente da
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Assembléia Legislativa, que também teve seu trabalho, sua luta e seu
belo exemplo de vida perpetuados nesta Casa; Exmo. Sr. Bryan
Bolasco, Cônsul-Geral da Itália em Belo Horizonte; Exmo. Sr. Carlaile
Pedrosa, Prefeito Municipal de Betim; Exmo. Sr. Valentino Rizzioli,
representante da Fiat; Exmo. Sr. Deputado Estadual Agostinho Patrús
Filho, caro amigo; Sra. Noemi Gontijo, Presidente do Salão do
Encontro, um exemplo de voluntariado, pessoa extraordinária e
encantadora que nos alegra com sua presença; Sra. Sônia Perrella;
Flávia Perrella Regaldo e Fernanda Perrella Regaldo, filhas do nosso
querido homenageado; grande Ministro Paulino Cícero, amigo dos
mineiros e dono de uma carreira pública extraordinária e realmente
admirada pelos brasileiros, o Piemonte, esta desenvolvida e rica
região do Norte da Itália, cercada pelos Alpes, tem sua história cada
vez mais entrelaçada com a de Minas Gerais, desde que aqui se
instalou, vinda de Turim, a Fiat Automóveis.

Também participando do próspero desenvolvimento de nosso pólo
automotivo, a Teksid do Brasil veio gerar, em Betim, quase 4 mil
empregos, fabricando anualmente 300 mil toneladas de peças
fundidas em ferro nodular, sendo fornecedora não só da Fiat como da
GM, Renault, Ford e Volkswagen. Exportando 40% da produção, a
Teksid é peça importante no saldo comercial de Minas Gerais.

Personagem capital desta história empresarial de sucesso e muita
competência, o piemontês Giacomo Angelo Regaldo, diplomado em
ciências políticas na Universidade de Turim, vem-se destacando há 30
anos, inicialmente na Teksid do Brasil, depois assumindo também a
direção da Teksid do México e em seguida se responsabilizando pelas
operações do maior grupo de fundição do mundo nas áreas do Nafta e
do Mercosul.

Idealizador e entusiasta de ações solidárias junto às populações em
situação de risco na Grande BH e no Norte de Minas, mostrou-se um
homem que, além de seu importante trabalho como executivo, cultiva
os melhores valores humanitários e faz da responsabilidade social
uma bandeira a ser imitada.

Também Presidente da Câmara de Comércio e Indústria Ítalo-
Brasileira de Minas Gerais, vem sendo elo importante no
estreitamento das relações entre os dois países, promovendo
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oportunidades, serviços e negócios. Toda a sua diversa e incansável
atividade vem sendo reconhecida e admirada, tanto no seu país de
origem como entre nós.

O Presidente Giacomo Regaldo é, merecidamente, Comendador da
Ordem do Mérito da República Italiana, uma das mais importantes
distinções dessa república européia. Foi eleito Homem do Ano da
Indústria de Fundição do Brasil e recebeu a cidadania de Belo
Horizonte, da Câmara Municipal, em função do trabalho de
voluntariado da Teksid, por meio do qual foram distribuídos aos
carentes centenas de toneladas de víveres e medicamentos.

Agora esta Assembléia lhe outorga a cidadania estadual, não
apenas por suas grandes qualidades humanas, mas também por ter
transformado a fábrica brasileira da Teksid na maior unidade do grupo
em todo o mundo, gerando riqueza, trabalho e desenvolvimento em
Minas Gerais e no Brasil.

Criador de um canal aberto e transparente de comunicação com
seus funcionários, sabe ouvir, com toda a diretoria, as perguntas e
sugestões dos trabalhadores, demonstrando que é também um
exemplar cidadão em diálogo com outros cidadãos.

Sua longa e profunda ligação com Minas e os mineiros só poderia
ser retribuída com este título que tão justamente passa a ostentar a
partir de agora. Giacomo Angelo Regaldo veio viver em Minas e se
tornou, de coração, um mineiro. Torna-se, oficialmente, cidadão
mineiro honorário, reconhecido por este Parlamento, que representa
todo o povo do Estado de Minas Gerais.

Parabéns, Sr. Giacomo Angelo Regaldo, por ter-se distinguido nesta
terra pelo exemplo de seu trabalho, de seu espírito democrático e,
muito mais, de seu espírito solidário e cristão e de suas preocupações
de elevado significado social. Que Deus o abençõe. Minas lhe
agradece. 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 segunda-feira, dia 17, às 20 horas, nos
termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião.
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ATA DA 6ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA E DE MEMBROS

DAS COMISSÕES PERMANENTES - § 1º DO ART. 204 DO
REGIMENTO INTERNO - NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 16ª LEGISLATURA, EM 17/10/2007
Às 10h23min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Jayro Lessa, Lafayette de Andrada, Sebastião Helvécio e Deiró Marra
(substituindo este ao Deputado Zé Maia, por indicação da Liderança
do BSD), membros da Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária; os Deputados Deiró Marra e Lafayette de Andrada,
membros da Comissão de Membros das Comissões Permanentes - §
1º do Art. 204 do Regimento Interno. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Jayro Lessa, declara aberta a reunião, dispensa
a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita
aos membros da Comissão presentes que a subscrevam. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão. O
Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, para as
quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs
1.530/2007 (Deputado Sebastião Helvécio) e 1.555/2007 (Deputado
Agostinho Patrús Filho), em turno único. 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, em turno único, dos Projetos de Lei nºs
1.530/2007 (relator: Deputado Sebastião Helvécio) e 1.555/2007
(relator: Deputado Lafayette de Andrada, em virtude de redistribuição)
com as emendas que receberam o nº 1. Registra-se a presença do
Deputado Agostinho Patrús Filho. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião conjunta com edital a
ser publicado, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 22 de novembro de 2007.
Zé Maia, Presidente - Agostinho Patrús Filho - Elisa Costa - Jayro

Lessa - Lafayette de Andrada - Sebastião Helvécio.
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ATA DA 12ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
DEFESA DO CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE NA 1ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 6/11/2007
Às 9h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Délio Malheiros, Antônio Júlio, Célio Moreira e Walter Tosta, membros
da supracitada Comissão. Estão presentes, também, a Deputada Ana
Maria Resende e os Deputados Antônio Carlos Arantes, Dalmo
Ribeiro Silva, Fahim Sawan, Weliton Prado, Vanderlei Miranda e
Vanderlei Jangrossi. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Délio Malheiros, 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 discutir, em audiência pública, as
denúncias de adulteração do leite comercializado no Estado, em
especial nos Municípios de Uberaba e Passos, e comunica o
recebimento da seguinte correspondência: ofício do Sr. Leonardo dos
Reis Medeiros, membro da Junta Interventora da Casmil e Presidente
do SinRural, informando da impossibilidade de seu comparecimento à
reunião. A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir o
Sr. Marcos de Abreu e Silva, Diretor, representando o Sr. Roberto
Simões, Presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado
de Minas Gerais - Faemg -; a Sra. Mônica Fiorentino, Secretária
Executiva do Procon Estadual e Coordenadora da Defensoria do
Consumidor do Ministério Público de Minas Gerais; a Sra. Cláudia
Parma Machado, Gerente de Vigilância Sanitária de Alimentos da
SES-MG, representando o Sr. José Geraldo de Castro,
Superintendente de Vigilância Sanitária do Estado de Minas Gerais;
os Srs. Nilson Muniz, Diretor Executivo, representando Welliton
Silveira Oliveira Braga, Presidente da Associação Brasileira de Leite
Longa Vida - ABLLV; Laura Misk de Faria Brant, Assessora da
Gerência-Geral de Alimentos, representando o Sr. Dirceu Raposo de
Melo, Diretor-Presidente da Diretoria Colegiada - Dicol da Anvisa;
Leandro Esteves de Vasconcelos, médico veterinário, responsável
pela Área de Fiscalização Municipal Sanitária, representando a Sra.
Mara Machado Guimarães Corradi, Gerente de Vigilância Sanitária da
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Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte; João Vicente Diniz,
Suprintendente Federal de Agricultura de Minas Gerais; Luciana
Nogueira Junqueira, médica veterinária e mestranda em Inspeção e
Teconologia do Leite pela UFMG; Ricardo Aurélio Pinto Nascimento,
Diretor do Laboratório Nacional Agropecuário - Lanagro -; Demerval
Silva Neto, Chefe do Serviço de Inspeção de Produtos Agropecuários
- Sipag -; Márcio da Silva Botelho, Chefe de Divisão Técnica da
Superintendência Federal de Agricultura de Minas Gerais, que são
convidados a tomar assento à mesa. O Presidente, Deputado Délio
Malheiros, e o Deputado Weliton Prado, na qualidade de autores do
requerimento que deu origem ao debate, tecem suas considerações
iniciais, logo após a Presidência passa a palavra aos convidados, para
que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla
discussão, conforme consta nas notas taquigráficas. A Presidência
retoma os trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 3ª Fase da 2ª
Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de
proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua
vez, são aprovados requerimentos do Deputado Délio Malheiros (2)
em que solicita seja realizada audiência pública da Comissão para se
debater a elevação do preço do gás veicular no Estado de Minas
Gerais; e solicitando a realização de visita ao Laboratório Nacional
Agropecuário - Lanagro-MG, localizado no Município de Pedro
Leopoldo, para conhecer as instalações e os trabalhos que vêm sendo
realizados para evitar fraudes no leite e seus derivados. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 22 de novembro de 2007.
Délio Malheiros, Presidente - Célio Moreira - Carlos Pimenta.
ATA DA 29ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA

AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL NA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 6/11/2007
Às 15h14min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Vanderlei Jangrossi, Padre João, Antônio Carlos Arantes e Getúlio
Neiva, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Vanderlei Jangrossi, declara
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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 avaliar os
resultados da prática de agricultura familiar no Estado, nos anos de
2005/2006, a discutir e votar matéria constante na pauta e a apreciar
proposições da Comissão. O Presidente acusa o recebimento do
Projeto de Lei nº 731/2007, no 1º turno, para o qual designou relator o
Deputado Getúlio Neiva. A Presidência interrompe a 1ª Parte da
reunião para ouvir os Srs. Rogério Correia, Delegado do Ministério de
Desenvolvimento Agrário em Minas Gerais; Manoel Costa, Secretário
Extraordinário para Assuntos de reforma Agrária em Minas Gerais;
Jorge da Costa Vicente, Secretário Executivo do CEDRS/Pronaf;
Amauri Sebastião Niehues, Superintendente do Banco do Brasil em
Minas Gerais; Eduardo Nascimento, Assessor da Presidência da
Fetaemg; Ronaldo Cardoso de Lima, Assessor Técnico da Fetraf; e
Eduardo Dumont, Gerente Estadual da Conab-MG, que são
convidados a tomar assento à mesa. A Presidência concede a palavra
ao Deputado Padre João, autor do requerimento que deu origem ao
debate, para suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra
aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos os
debates, segue-se ampla discussão, conforme consta 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. Submetido a votação, é
aprovado o Requerimento nº 1.382/2007. 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 Vanderlei
Jangrossi, Padre João, Getúlio Neiva e Antônio Carlos Arantes (2), em
que solicita seja realizada visita conjunta desta Comissão com as
Comissões de Saúde e de Defesa do Consumidor e do Contribuinte
ao  Laboratório  Nacional Agropecuário de Minas Gerais - Lanagro-
MG -, localizado na cidade de Pedro Leopoldo, com o objetivo de
conhecer suas instalações e os trabalhos desenvolvidos por esse
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laboratório no controle da qualidade dos alimentos produzidos no
Estado, principalmente dos produtos lácteos; e em que solicita seja
encaminhado apelo ao Ministro do Desenvolvimento Social e Combate
à Fome com vista ao aumento de 100% do volume de recursos
orçamentários destinados a Minas Gerais para o Programa de
Aquisição de Alimentos - PAA -, desenvolvido pela Conab. 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.
Vanderlei Jangrossi, Presidente - Antônio Carlos Arantes - Padre

João - Getúlio Neiva.
ATA DA 31ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

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

13/11/2007
Às 14h34min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Gustavo Valadares, Juninho Araújo e Paulo Guedes, membros da
supracitada Comissão. Estão presentes, também, os Deputados Célio
Moreira e Weliton Prado. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Gustavo Valadares, declara aberta a reunião e, em virtude
da aprovação de requerimento do Deputado Juninho Araújo, dispensa
a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante da
pauta e comunica o recebimento de ofício do Sr. Ozires Eduardo
Vilela Pádua, Produtor Rural do Município de Santa Fé de Minas,
publicado no “Diário do Legislativo”, em 6/11/2007. O Presidente
acusa o recebimento das seguintes proposições, para as quais
designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs 1.597/2007
(Deputado Juninho Araújo), e 1.593/2007 (Deputado Djalma Diniz),
em turno único. 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 1.364/2007 (relator: Deputado Paulo Guedes). Passa-se à 2ª
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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 418/2007 (relator: Deputado
Juninho Araújo); 1.487/2007 (relator: Deputado Gustavo Valadares);
1.509/2007 (relator: Deputado Juninho Araújo); e 1.593/2007 (relator:
Deputado Djalma Diniz), que receberam parecer pela aprovação.
Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez, são
aprovados os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 909
e 1.342/2007. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e a votação de proposições da
Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são
aprovados requerimentos dos Deputados Paulo Guedes, em que
solicita seja formulado apelo ao Governador do Estado, para que a
ligação do Pró-Acesso ao Município de Miravânia seja realizada pela
cidade de São João das Missões, passando pela sede da reserva
indígena Xacriabá; Juninho Araújo, em que solicita seja realizada
audiência pública nesta Casa com o objetivo de ouvir o DNIT sobre as
pontes que foram duplicadas e ainda não liberadas ao tráfego na BR-
381, entre Belo Horizonte e João Monlevade; Célio Moreira, em que
solicita seja realizada uma visita ao Distrito de Bela Fama, Nova Lima,
para acompanhar os trabalhos e a reforma de moderização do
complexo Sistema Rio das Velhas, da Copasa. 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.
Gil Pereira, Presidente - Maria Lúcia Mendonça - Inácio Franco.

ATA DA 28ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 13/11/2007
Às 19h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Zé Maia, Jayro Lessa, Agostinho Patrús Filho, Antônio Júlio e
Lafayette de Andrada, membros da supracitada Comissão. Estão
presentes, também, a Deputada Ana Maria Resende e os Deputados
Irani Barbosa, Hely Tarqüínio, João Leite, Célio Moreira, Dalmo
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Ribeiro Silva, Fábio Avelar, Gilberto Abramo, Gustavo Valadares,
Weliton Prado, Getúlio Neiva e Inácio Franco. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Zé Maia, declara aberta a reunião,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e
solicita aos membros da Comissão presentes que a subscrevam. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão e
comunica o recebimento da seguinte correspondência publicada no
“Diário do Legislativo” de 10/11/2007: ofício do Sr. Paulo de Tarso
Almeida Paiva, Presidente do BDMG. A seguir comunica que foi
prorrogado até o dia 23/11/2007 o prazo para o recebimento de
emendas aos Projetos de Lei nºs 1.615 e 1.616/2007, e 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. O Presidente
acusa o recebimento das seguintes proposições, para as quais
designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs 952/2007
(Deputado Agostinho Patrús Filho); 972/2007 (Deputado Sebastião
Helvécio); 864 e 1.068/2007 (Deputada Elisa Costa); 1.583/2007
(Deputado Lafayette de Andrada) e 1.682/2007 (Deputado Jayro
Lessa), no 1º turno. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Na fase de discussão
do parecer do relator, Deputado Jayro Lessa, que conclui pela
aprovação do Projeto de Lei nº 1.585/2007 na forma do Substitutivo nº
1, no 1º turno, são apresentadas as Propostas de Emenda nºs 1 a 4,
do Deputado Vanderlei Miranda, 5, do Deputado Antônio Carlos
Arantes, 6, do Deputado Leonardo Moreira, 7 e 8, do Deputado
Sargento Rodrigues, 9, da Deputada Ana Maria Resende, 10 e 11, do
Deputado Neider Moreira, 12 e 13, da Deputada Elisa Costa, 14, do
Deputado Doutor Viana, 15, do Deputado Irani Barbosa, 16 e 17, do
Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 18 a 23, do Deputado Weliton Prado,
24 a 26, do Deputado João Leite, 27 a 33, do Deputado Paulo César,
34 a 37, do Deputado Domingos Sávio, 38 a 43, do Deputado Padre
João, 44, do Deputado Célio Moreira, e o Substitutivo nº 1, do
Deputado Irani Barbosa. Após discussão e votação, é aprovado o
parecer salvo as propostas de emenda. Com a aprovação do parecer
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do relator, fica prejudicado o Substitutivo nº 1, do deputado Irani
Barbosa. Submetidas a votação, são aprovadas as Propostas de
Emendas nºs 16, 17, 25, 26 e 41, que tiveram parecer favorável do
relator, e rejeitadas as Propostas de Emenda nºs 1 a 15, 18 a 24, 27 a
40, 42 a 44, que tiveram parecer contrário do relator. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 22 de novembro de 2007.
Zé Maia, Presidente - Lafayette de Andrada - Jayro Lessa -

Sebastião Helvécio - Elisa Costa.
ATA DA 28ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA
NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA,

EM 20/11/2007
Às 15h05min, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas

Gláucia Brandão e Maria Lúcia Mendonça e o Deputado Agostinho
Patrús Filho (substituindo este à Deputada Rosângela Reis, por
indicação da Liderança do PV), membros da supracitada Comissão.
Havendo número regimental, a Presidente, Deputada Gláucia
Brandão, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento da Deputada Maria Lúcia Mendonça, dispensa a leitura
da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita
pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e acusa o
recebimento do Projeto de Lei n 1.734/2007, da qual designou a
Deputada Rosângela Reis como relatora, em turno único. 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 811/2007 (relatora: Deputada
Maria Lúcia Mendonça) e 1.466/2007 (relatora: Deputada Gláucia
Brandão), que receberam parecer por sua aprovação. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 26 de novembro de 2007.
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Gláucia Brandão, Presidente - Maria Lúcia Mendonça - Antônio
Carlos Arantes.
ATA DA 28ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS
MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 21/11/2007
Às 16h8min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Weliton Prado, Ronaldo Magalhães, 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 Ronaldo
Magalhães, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é
dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a discutir e
votar proposições da Comissão. 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 Délio Malheiros em que solicita seja
realizada audiência pública para se debater a situação dos 86
Municípios do Norte e do Nordeste de Minas, bem como a
possibilidade da implementação do Programa Bolsa-Seca do Governo
Federal. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para
a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 28 de novembro de 2007.
Wander Borges, Presidente - Padre João - Almir Paraca.

ATA DA 31ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 5/12/2007
Às 9h10min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Zé

Maia, Jayro Lessa, Agostinho Patrús Filho e João Leite (substituindo
este ao Deputado Lafayette de Andrada, por indicação da Liderança
do BSD), membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Zé Maia, declara aberta a reunião,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e
solicita aos membros da Comissão presentes que a subscrevam. A
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Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão.
Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a
discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à
apreciação do Plenário. Suspende-se a reunião. Às 9h45min são
reabertos os trabalhos com a presença da Deputada Elisa Costa e dos
Deputados Zé Maia, Jayro Lessa e Antônio Carlos Arantes
(substituindo este ao Deputado Lafayette de Andrada, por indicação
do BSD). O Projeto de Lei nº 1.807/2007 é retirado de 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, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2007.
Zé Maia, Presidente - Rosângela Reis - Elisa Costa - Ivair Nogueira.

ATA DA 29ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO,
DA PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 1ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 5/12/2007
Às 15h35min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Rosângela Reis e os Deputados Antônio Carlos Arantes e Domingos
Sávio, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, a Presidente, Deputada Rosângela Reis, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
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 apreciar
a matéria constante na pauta e comunica o recebimento de ofício do
Sr. Paulo Diogo Rosa, Presidente da Câmara Municipal de Andradas,
publicada no “Diário do Legislativo”, de 29/11/2007. A Presidente
acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais designou
os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs 1.769 e 1.774/2007,
em turno único, e 885/2007, no 2º turno (Deputado Walter Tosta);
1.629, 1.779 e 1.787/2007, em turno único (Deputado Domingos
Sávio); 1.773 e 1.777/2007, em turno único (Deputada Elisa Costa);
1.757 e 1.790/2007, em turno único (Deputado Antônio Carlos
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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 a votação, são
aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os Projetos de Lei
nºs 1.553, 1.695, 1.702, 1.710 e 1.729/2007 (relatora: Deputada Elisa
Costa); 1.693, 1.714 e 1.715/2007 (relator: Deputado Antônio Carlos
Arantes); 1.696, 1.721 e 1.684/2007, este com a Emenda nº 1 (relator:
Deputado Domingos Sávio), que receberam parecer por sua
aprovação. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são
aprovados os Requerimentos nºs 1.578, 1.579 e 1.581/2007.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2007.
Rosângela Reis, Presidente - Antônio Carlos Arantes - Walter Tosta.

ATA DA 11ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
REDAÇÃO NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 6/12/2007
Às 9h40min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Gláucia Brandão e os Deputados Inácio Franco (substituindo este ao
Deputado Agostinho Patrús Filho, por indicação da Liderança do PV) e
Zé Maia (substituindo o Deputado Lafayette de Andrada, por indicação
da Liderança do BSD), membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, a Presidente Deputada Gláucia Brandão, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
Deputado 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 pareceres em fase de redação final. Suspende-se a reunião. São
reabertos os trabalhos com a presença da Deputada Gláucia Brandão
e dos Deputados Agostinho Patrús Filho e Vanderlei Jangrossi. O
Presidente, Deputado Agostinho Patrús Filho, acusa o recebimento da
seguinte proposição, da qual designou o relator citado a seguir:
Projeto de Lei nº 1.807/2007 (Deputada Gláucia Brandão). 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
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Plenário. Após discussão e votação, é aprovado o Parecer de
Redação Final do Projeto de Lei nº 1.807/2007 (relatora: Deputada
Gláucia Brandão). 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 dezembro de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão - Agostinho

Patrús Filho - Gilberto Abramo.
ATA DA 32ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

PARTICIPAÇÃO POPULAR NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 6/12/2007

Às 14h45min, comparecem na Escola Estadual Dona Augusta, no
Bairro Santa Lúcia, os Deputados André Quintão e Eros Biondini,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado André Quintão, declara aberta a reunião e, a
qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a discutir,
em audiência pública, a concessão de título de posse aos moradores
da Barragem Santa Lúcia e a discutir e votar proposições da
Comissão. A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir
a Sra. Maria Lúcia Veloso Silveira, Chefe da Divisão de Regularização
Fundiária da Urbel, representando Cláudius Vinícius Leite Pereira,
Diretor-Presidente da Urbel; e o Sr. Aloysio Guedes Barra, Secretário
Adjunto Muncipal de Administração Regional Centro-Sul de Serviço
Social, representando Fernando Viana Cabral, Secretário de
Administração Regional Municipal Centro-Sul da Prefeitura de Belo
Horizonte; que são convidados a tomar assento à mesa. A
Presidência concede a palavra ao Deputado Eros Biondini, autor do
requerimento que deu origem ao debate, para suas considerações
iniciais. Registra-se a presença do Deputado Carlin Moura. Logo após,
a Presidência passa a palavra aos convidados, para que façam suas
exposições. Registra-se a presença dos Srs. Marcos Guimarães, líder
comunitário, Juvenal Lima Gomes, Presidente Associação dos
Universitários do Morro, João Batista Viana Santos, Diretor da Creche
Escolinha Evangélica de Educação Infantil, Marino Santana,
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representante da Comissão de Saúde. 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, 13 de dezembro de 2007.
André Quintão, Presidente - Carlin Moura - Gustavo Valadares.

ATA DA 35ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 12/12/2007
Às 9h25min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Ademir Lucas, Chico Uejo, Domingos Sávio, Inácio Franco 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 Ademir Lucas, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
Deputado Domingos Sávio, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina
a apreciar a matéria constante na pauta. O Presidente acusa o
recebimento das seguintes proposições, das quais designou os
relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs 1.677/2007, no 1º turno
(Deputado Ademir Lucas); 1.805/2007, no 1º turno (Deputado
Domingos Sávio); e 1.876/2007, no 1º turno (Deputado Chico Uejo).
Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a
discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à
apreciação do Plenário. O Presidente determina a distribuição de
avulsos, solicitada pelos respectivos relatores, dos pareceres sobre os
Projetos de Lei nºs 1.677/2007, no 1º turno, que conclui pela
aprovação na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição
e Justiça, com as Emendas nºs 1 e 2, apresentadas; 1.805/2007, no
1º turno, que conclui pela aprovação na forma do Substitutivo nº 1,
apresentado; e 1.876/2007, no 1º turno, que conclui pela aprovação
do parecer. 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
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por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 1.591/2007, do
Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 1.597 e 1.598/2007, da Bancada do
DEM, 1.658/2007, do Deputado Leonardo Moreira e 1.667/2007, 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. Submetido a votação, é aprovado
requerimento do Deputado Padre João, solicitando a realização de
reunião conjunta da Comissão com a Comissão de Educação,
Ciência, Tecnologia e Informática, para, em audiência pública,
tomarem conhecimento, debaterem e encaminharem soluções sobre a
real situação por que passa a Universidade do Vale do Rio Verde -
Unicor. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para
a próxima reunião extraordinária, na mesma data, às 15h30min, para
se apreciarem os pareceres, no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs
1.677, 1.805 e 1.876/2007, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2007.
Ademir Lucas, Presidente - Inácio Franco - Chico Uejo - Domingos

Sávio.
ATA DA 35ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª
LEGISLATURA, EM 13/12/2007

Às 9h1min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Durval Ângelo, João Leite, Ruy Muniz, Getúlio Neiva (substituindo este
ao Deputado Luiz Tadeu Leite, por indicação da Liderança do PMDB)
e Luiz Humberto Carneiro (substituindo o Deputado Zé Maia, por
indicação da Liderança do BSD), membros da supracitada Comissão.
Está presente, também, o Deputado Padre João. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Durval Ângelo, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
João Leite, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada
por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a discutir, em audiência
pública, a situação dos aposentados dos Correios no Estado, no que
se refere ao atendimento por parte de seu plano de saúde, e
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comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofícios do Sr.
Marco Antônio Monteiro de Castro, Chefe da Polícia Civil, informando
que o pedido de desativação da cadeia da 16ª Delegacia Distrital -
Seccional Noroeste foi encaminhado ao Secretário de Defesa Social e
ao Subsecretário de Administração Prisional; do Agende Ações em
Gênero, Cidadania e Desenvolvimento, de Brasília (DF),
encaminhando material sobre a Lei Maria da Penha, que cria
mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra as
mulheres; e do Sr. Luiz Couto, Presidente da Comissão de Direitos
Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados, publicado no “Diário
do Legislativo” de 6/12/2007. A Presidência interrompe a 1ª Parte da
reunião para ouvir o Sr. Jésus Antônio Rios, Coordenador de
Recursos Humanos da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos -
ECT -, e a Sra. Walkyria Lobato, Gerente de Saúde da mesma
empresa, representando o Diretor Regional desta, Sr. Fernando
Miranda Gonçalves; os Srs. Washington Pinto Costa, Diretor do
Sindicato dos Aposentados da ECT; Geraldo Sebastião Rodrigues
Costa e João Ramalho, 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. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de proposições da Comissão.
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados
requerimentos dos Deputados Ruy Muniz, em que pede sejam
solicitadas à ECT informações sobre a situação dos aposentados
dessa empresa em face de cobrança supostamente abusiva de seu
plano de saúde; Durval Ângelo (3), em que solicita seja realizada visita
à ECT, juntamente com comissão de representantes dos aposentados
dessa empresa, para obter esclarecimentos sobre a situação destes
em face de cobrança supostamente abusiva de seu plano de saúde;
seja formulado apelo ao Ministério Público do Trabalho com vistas a
que solucione o problema do atendimento médico dos trabalhadores
aposentados da ECT; e seja formulado apelo ao Juiz de Direito da
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Comarca de Igarapé com vistas a que agilize o julgamento do
Mandado de Segurança nº 1.0000.06.443698-3/000; João Leite (5),
em que solicita seja formulado apelo à Ouvidoria de Polícia com vistas
a que tome providências em face de denúncia da Sra. Rosângela de
Fátima da Paixão contra o Cabo PM Willian Alves Margarida; seja
formulado apelo ao Chefe da Polícia Civil com vistas à realização de
exame de corpo de delito no menor Josemar Henrique Pascoal, que
teria sido agredido por policiais militares no Município de Mariana, e à
apuração da denúncia da violência policial que ele teria sofrido; seja
formulado apelo à Ouvidoria e à Corregedoria da PMMG, ao Conselho
Estadual de Defesa da Criança e do Adolescente, ao CAO-DH e à
Promotoria de Justiça de Mariana com vistas à apuração da denúncia,
formulada pela Sra. Rosilene da Costa, das agressões que teriam sido
praticadas contra esse menor; e seja formulado apelo ao Prefeito
Municipal de Salto da Divisa com vistas a que regularize o pagamento
do Fundo de Garantia, do Pasep e de outros benefícios a que fizer jus
a Sra. Maria Lúcia dos Santos Silva, viúva de Farlon Silva Pedroso,
ex-servidor estatutário dessa Prefeitura. 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 dezembro de 2007.
Durval Ângelo, Presidente - João Leite.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 363/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O projeto de lei em tela, decorrente do desarquivamento do Projeto
de Lei nº 2.419/2005, a requerimento do Deputado Arlen Santiago,
visa declarar de utilidade pública a Fundação de Saúde de São João
do Paraíso, com sede nesse Município.

Publicada no “Diário do Legislativo”, em 16/3/2007, vem a matéria a
esta Comissão para exame preliminar dos aspectos referentes à
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, conforme dispõe o art.
188, combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.
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Fundamentação
O Projeto de Lei nº 363/2007 visa declarar de utilidade pública a

Fundação de Saúde de São João do Paraíso.
Os requisitos pelos quais as associações e fundações 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, 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. 9º do seu estatuto prevê a não-
remuneração dos Diretores e Conselheiros e o parágrafo único do art.
39 determina que, no caso de sua dissolução, o patrimônio
remanescente será destinado a instituição congênere local, registrada
no Conselho Nacional de Assistência Social.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 363/2007.
Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2007.
Gilberto Abramo, Presidente - Delvito Alves, relator - Hely Tarqüínio

- Neider Moreira - Sebastião Costa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.405/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Rômulo Veneroso, o projeto em tela tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação Cristã Arca de Noé,
com sede no Município de São Joaquim de Bicas.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 19/7/2007 e
distribuído a esta Comissão, a fim de ser examinado preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 188 e 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.405/2007 tem por finalidade declarar de

utilidade pública a Associação Cristã Arca de Noé, com sede no
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Município de São Joaquim de Bicas.
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 § 1º
do art. 10 que as atividades dos seus Diretores e Conselheiros, bem
como as dos associados, não serão remuneradas, e, no art. 30, que,
na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será
destinado a pessoa jurídica qualificada nos termos da legislação da
filantropia, preferencialmente com o mesmo objetivo social, registrada
no Conselho Nacional de Assistência Social.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei nº 1.405/2007.
Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2007.
Gilberto Abramo, Presidente e relator - Neider Moreira - Hely

Tarqüínio - Sebastião Costa - Dalmo Ribeiro Silva.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.558/2007
Comissão de Cultura

Relatório
De autoria do Deputado Célio Moreira, o projeto de lei em tela visa

declarar de utilidade pública a Associação Beneficente Hermom, com
sede no Município de Contagem.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, I
“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.558/2007 pretende declarar de utilidade pública
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a Associação Beneficente Hermom, com sede no Município de
Contagem, que possui como finalidade precípua a melhoria da
qualidade de vida da população local.

Para consecução de suas metas, desenvolve ações nas áreas da
cultura, promovendo eventos musicais e teatrais, da educação,
proporcionando a alfabetização de adultos, elaborando e distribuindo
material educativo.

Além disso, a entidade pratica a assistência social, pois assiste o
menor carente e seus familiares e as pessoas viciadas em drogas
psicotrópicas, prestando-lhes apoio moral, espiritual e material.

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

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

1.558/2007 em turno único.
Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2007.
Rosângela Reis, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.576/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Rômulo Veneroso, o projeto de lei em tela
tem como objetivo declarar de utilidade pública o Instituto Data Lex,
com sede no Município de Belo Horizonte.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 15/9/2007 e
distribuída a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 188 e 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.576/2007 tem como finalidade declarar de

utilidade pública o Instituto Data Lex, com sede no Município de Belo
Horizonte.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no
Estado sejam declaradas de utilidade pública estão enunciados no art.
1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
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inteiro atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica,
funciona há mais de um ano e sua diretoria é formada por pessoas
idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição (alterado em
23/10/2007) determina, no art. 12, que as atividades de seus Diretores
e Conselheiros, bem como as dos associados, não serão
remuneradas; e, no art. 28, que, na hipótese de sua dissolução, o
patrimônio remanescente será transferido a entidade qualificada como
Organização da Sociedade Civil de Interesse Público – Oscip –, nos
termos da Lei Federal nº 9.790, de 1999, e da Lei nº 14.870, de 2003,
e que tenha preferencialmente, o mesmo objetivo social; ou a
instituição congênere registrada no Conselho Nacional de Assistência
Social.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 1.576/2007.
Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2007.
Gilberto Abramo, Presidente e relator - Neider Moreira - Dalmo

Ribeiro Silva - Hely Tarqüínio - Sebastião Costa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°

1.683/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Gustavo Valadares, o projeto de lei em tela

tem por objetivo dar denominação ao trecho da Rodovia MG-314 que
liga os Municípios de Cantagalo e Peçanha.

Publicada no “Diário do Legislativo”, em 18/10/2007, vem a matéria
a esta Comissão de Constituição e Justiça, que deverá proceder ao
exame preliminar dos aspectos de juridicidade, constitucionalidade e
legalidade, nos termos do art. 102, III, “a”, combinado com o art. 188,
do Regimento Interno.

Em 13/11/2007, esta relatoria solicitou fosse o projeto baixado em
diligência ao Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de
Minas Gerais - DER-MG -, a fim de obter informações sobre o referido
trecho rodoviário. De posse da resposta, passamos à análise do
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projeto de lei.
Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.683/2007 tem por finalidade dar a
denominação de Prefeito Belisário da Cunha Pereira ao trecho da
Rodovia MG-314 que liga os Municípios de Cantagalo e Peçanha.

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.

Para o Estado, a regra básica está consagrada no § 1° do art. 25 da
Lei Maior. É a chamada competência residual, que lhe faculta tratar
das matérias que não se enquadram no campo privativo da União ou
do Município.

À luz dos dispositivos mencionados, a denominação de próprios
públicos não constitui assunto de competência privativa da União ou
do Município, podendo ser objeto de disciplina jurídica por parte do
Estado. 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 haja correlação entre a
destinação do próprio público e a área em que ele se tenha
destacado.

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, uma vez que o referido trecho
não possui denominação oficial.

Em razão do que foi mencionado, inexiste óbice à tramitação da
matéria.
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Entretanto, apresentamos a Emenda nº 1, para suprimir o parágrafo
único do art. 1º, que prevê a fixação de placas indicativas da
denominação da rodovia pelo DER-MG. Por se tratar de ato
administrativo de competência dessa autarquia, não há necessidade
de comando legal nesse sentido.

Conclusão
Em vista do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 1.683/2007 com
a seguinte Emenda nº 1.

EMENDA Nº 1
Suprima-se o parágrafo único do art. 1º.
Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2007.
Gilberto Abramo, Presidente - Sebastião Costa, relator - Hely

Tarqüínio - Neider Moreira - Dalmo Ribeiro Silva.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.709/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O projeto de lei em tela, decorrente do desarquivamento do Projeto

de Lei nº 3.731/2006, a requerimento da Deputada Cecília
Ferramenta, visa declarar de utilidade pública a organização não
governamental 4 Cantos do Mundo, com sede no Município de Belo
Horizonte.

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 Le i nº 1.709/2007 visa a declarar de utilidade pública a

organização não-governamental 4 Cantos do Mundo, com sede no
Município de Belo Horizonte.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no
Estado sejam declaradas de utilidade pública estão enunciados no art.
1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
inteiro atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou
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comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica,
funciona há mais de um ano e sua diretoria é formada por pessoas
idôneas e não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Ressalte-se, ainda, que o art. 4º do seu estatuto determina que a
entidade não remunera os cargos de seus Diretores e Conselheiros,
bem como as atividades de seus associados e o parágrafo único do
art. 43 preceitua que, em caso de sua dissolução, o patrimônio
remanescente será destinado a instituições similares,
preferencialmente que tenham o mesmo objeto social.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei nº 1.709/2007.
Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2007.
Gilberto Abramo, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Dalmo Ribeiro

Silva - Neider Moreira.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.858/2007
Comissão de Segurança Pública

Relatório
De autoria da Deputada Elisa Costa, o projeto de lei em tela visa a

declarar de utilidade pública a Associação Regional dos Servidores da
Polícia Civil da 5ª DRSP-MG, 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 1.858/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Associação Regional dos Servidores da Polícia Civil da 5ª DRSP-
MG, com sede no Município de Governador Valadares, que 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 de seus servidores
públicos. Promove, também, o intercâmbio social, cultural e esportivo
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entre os seus associados e outros grupos ou entidades; firma
convênios com órgãos públicos e instituições 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 o
esclarecimento e orientação da população em geral.

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

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

nº 1.858/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2007.
Paulo Cesar, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.861/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Bráulio Braz, o projeto de lei em tela tem
como objetivo declarar de utilidade pública o Grupo Integração, com
sede no Município de Além Paraíba.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 24/11/2007 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 1.861/2007 tem como finalidade declarar de

utilidade pública o Grupo Integração, 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.
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Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no art.
10, que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente
será destinado a entidade congênere ou a instituições assistenciais
sediadas no Município de Além Paraíba e de comprovada idoneidade;
e, no art. 23, que as atividades de seus Diretores não serão
remuneradas.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 1.861/2007.
Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2007.
Gilberto Abramo, Presidente - Sebastião Costa, relator - Hely

Tarqüínio - Neider Moreira - Dalmo Ribeiro Silva.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.863/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Célio Moreira, o projeto de lei em tela tem

por finalidade declarar de utilidade pública a Juventude Unida de
Contagem, com sede nesse Município.

Publicada a matéria no “Diário do Legislativo”, em 29/11/2007, vem
a esta Comissão, para exame preliminar dos aspectos referentes à
juridicidade, à constitucionalidade e à legalidade, conforme dispõe o
art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.863/2007 objetiva declarar de utilidade pública

a Juventude Unida de Contagem.
Os requisitos para que as associações e fundações em

funcionamento no Estado sejam declaradas de utilidade pública estão
enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou comprovado
que a entidade foi constituída e funciona há mais de um ano, tem
personalidade jurídica própria e sua diretoria é formada por pessoas
idôneas, que nada recebem pelos respectivos cargos.

Ressalte-se, ainda, que o art. 26 do seu estatuto determina que as
atividades dos Diretores e dos sócios serão inteiramente gratuitas e o
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art. 30 preceitua que, no caso de sua dissolução, os bens
remanescentes serão destinados a instituição congênere, com
personalidade jurídica e registrada no Conselho Nacional de
Assistência Social.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei nº 1.863/2007.
Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2007.
Gilberto Abramo, Presidente e relator - Neider Moreira - Hely

Tarqüínio - Sebastião Costa - Dalmo Ribeiro Silva.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.866/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Padre João, o projeto de lei em tela tem por

objetivo declarar de utilidade pública o Núcleo de Apoio aos
Toxicômanos e Alcoólatras - Nata -, com sede no Município de Ouro
Preto.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 29/11/2007 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 1.866/2007 tem por escopo declarar de utilidade

pública o Núcleo de Apoio aos Toxicômanos e Alcoólatras, com sede
no Município de Ouro Preto.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no
Estado sejam declaradas de utilidade pública estão enunciados no art.
1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
inteiro atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica,
funciona há mais de um ano e sua diretoria é formada por pessoas
idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto da entidade determina, no art. 32, que, em
caso de sua extinção, seus bens serão destinados a entidade
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congênere com registro no Conselho Nacional de Assistência Social,
preferencialmente da cidade de Outro Preto, e, no art. 34, que os
membros da diretoria, dos conselhos e de órgãos que vierem a ser
criados não receberão remuneração.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei nº 1.866/2007.
Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2007.
Gilberto Abramo, Presidente - Sebastião Costa, relator - Hely

Tarqüínio - Neider Moreira - Dalmo Ribeiro Silva.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.869/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Antônio Carlos Arantes, o projeto de lei em

tela tem por finalidade declarar de utilidade pública o Centro
Comunitário do Bairro Rural Cabaçal, com sede no Município de
Carmo do Rio Claro.

Publicada a matéria no “Diário do Legislativo”, em 30/11/2007, vem
a esta Comissão, para exame preliminar dos aspectos referentes à
juridicidade, à constitucionalidade e à legalidade, conforme dispõe o
art. 188, c/c o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.869/2007 objetiva declarar de utilidade pública

o Centro Comunitário do Bairro Rural Cabaçal, com sede no Município
de Carmo do Rio Claro.

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. 42 do seu estatuto determina que as
atividades dos Diretores e Conselheiros serão inteiramente gratuitas e
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o art. 49, inciso II, preceitua que, no caso de sua dissolução, o
patrimônio remanescente será destinado a entidade congênere,
juridicamente constituída e registrada no Conselho Nacional de
Assistência Social.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei nº 1.869/2007.
Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2007.
Gilberto Abramo, Presidente - Neider Moreira, relator - Dalmo

Ribeiro Silva - Hely Tarqüínio - Sebastião Costa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.873/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Inácio Franco, o projeto de lei em tela tem

por objetivo declarar de utilidade pública o Centro de Terapias
Alternativas Alberto Seabra - Cetas -, com sede no Município de
Mateus Leme.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 30/11/2007 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 1.873/2007 tem por finalidade declarar de

utilidade pública o Centro de Terapias Alternativas Alberto Seabra,
com sede no Município de Mateus Leme.

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.

Observe-se que o estatuto constitutivo da instituição determina no
parágrafo único do art. 10 que a instituição não remunera, sob
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nenhuma forma, os cargos de sua diretoria e do conselho fiscal; e no
art. 29 que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio
remanescente será destinado a pessoa jurídica qualificada,
preferencialmente, que tenha o mesmo objetivo social.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 1.873/2007.
Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2007.
Gilberto Abramo, Presidente - Delvito Alves, relator - Hely Tarqüínio

- Sebastião Costa - Neider Moreira.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.877/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O Governador do Estado fez remeter a esta Casa, por via da

Mensagem nº 137/2007, o projeto de lei em epígrafe, que tem por
objetivo dar denominação a escola estadual situada no Município de
Prata.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 6/12/2007 e,
a seguir, encaminhada a este órgão colegiado a fim de ser examinada
preliminarmente quanto aos aspectos de juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 102, III, “a”, c/c o
art. 188, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.877/2007 tem por finalidade denominar de

Escola Estadual Noraldino Lima a escola estadual situada na Praça
Quinze de Novembro, nº 500, Centro, no Município de Prata.

No que tange à competência normativa, as matérias que só podem
ser reguladas pela União 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 a legislação
federal e estadual, para atender às suas peculiaridades. Quanto ao
Estado membro, a regra básica está consagrada no § 1º do art. 25. 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 desses entes
federativos, podendo ser objeto de disciplina jurídica por parte do
Estado membro.

No plano infraconstitucional, a Lei nº 13.408, de 1999, estabelece as
condições para se dar nome aos próprios do Estado. Segundo suas
normas, é competência do Legislativo dispor sobre a matéria, e a
escolha deve recair em nome de pessoa falecida que se tenha
destacado por notórias qualidades e relevantes serviços prestados à
coletividade.

Quanto à iniciativa para a deflagração do processo legislativo, a
Carta mineira não a inseriu no domínio reservado à Mesa da
Assembléia nem aos titulares do Poder Judiciário, do Tribunal de
Contas e do Ministério Público, sendo adequada a apresentação do
projeto pelo Chefe do Poder Executivo, a quem cabe a organização da
Administração Pública.

Conclusão
Em vista do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 1.877/2007.
Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2007.
Gilberto Abramo, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Dalmo Ribeiro

Silva - Sebastião Costa - Neider Moreira.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.878/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
Por intermédio da Mensagem nº 138/2007, o Governador do Estado

enviou a esta Casa o projeto de lei em epígrafe, que tem como
objetivo dar denominação a escola estadual localizada na
Penitenciária Professor Pimenta da Veiga, no Município de
Uberlândia.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 6/12/2007 e,
a seguir, encaminhada a este órgão colegiado a fim de ser examinada
preliminarmente quanto aos aspectos de juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, combinado
com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.
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Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.878/2007 tem como escopo dar a

denominação de Escola Estadual Mário Quintana à escola estadual
localizada na Penitenciária Professor Pimenta da Veiga, no Município
de Uberlândia.

No que se refere à competência normativa, as matérias que só
podem ser reguladas pela União, de interesse nacional, estão
enumeradas no art. 22 da Constituição da República. As que cabem
ao Município, por sua vez, estão previstas no art. 30, que lhe assegura
a prerrogativa de editar normas sobre assuntos de interesse local e
suplementar as legislações federal e estadual para atender às suas
peculiaridades.

No que diz respeito ao Estado membro, a regra básica para delimitar
sua competência está consagrada no § 1° do art. 25 da nossa Lei
Maior. É a chamada competência residual, que lhe faculta tratar das
matérias que não se enquadrem no campo privativo da União nem do
Município.

À luz dos dispositivos mencionados, a denominação de próprios
públicos não constitui assunto de competência privativa desses entes
federativos, podendo ser objeto de disciplinamento jurídico por parte
do Estado membro.

No uso desta prerrogativa, foi editada a Lei n° 13. 408, de 1999, que
dispõe sobre a denominação de estabelecimento, instituição ou
próprio público do Estado. Essa norma estabelece que a escolha
deverá recair em nome de pessoa falecida que se tenha destacado
por suas qualidades e serviços prestados à coletividade, havendo
ainda correlação entre a atividade exercida pelo homenageado e a
destinação do estabelecimento.

Ademais, o art. 66 da Constituição do Estado não inseriu o assunto
no domínio da iniciativa reservada à Mesa da Assembléia e aos
titulares do Poder Judiciário, do Tribunal de Contas ou do Ministério
Público, sendo pertinente a apresentação do projeto pelo Chefe do
Poder Executivo Estadual, a quem cabe a organização da
administração pública.

Conclusão
Em vista do exposto, concluímos pela juridicidade,
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constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 1.878/2007.
Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2007.
Gilberto Abramo, Presidente e relator - Hely Tarqüínio - Sebastião

Costa - Neider Moreira - Dalmo Ribeiro Silva.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.881/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria da Deputada Maria Lúcia Mendonça, a proposição em

epígrafe tem por objetivo declarar de utilidade pública a entidade
Cruzeiro Esporte Clube - Sereno, com sede no Município de
Cataguases.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 6/12/2007 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 1.881/2007 visa a declarar de utilidade pública a

entidade Cruzeiro Esporte Clube - Sereno, com sede no Município de
Cataguases.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no
Estado possam ser declaradas de utilidade pública estão enunciados
no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
inteiro atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica,
funciona há mais de um ano e sua diretoria é composta por pessoas
idôneas, não remuneradas pelo exercício de seus cargos.

Note-se que o estatuto da entidade determina, no art. 39, que os
Diretores, Conselheiros, sócios, instituidores, benfeitores ou
equivalentes não serão remunerados e, no § 1º do art. 47, que, em
caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a
entidade assistencial juridicamente constituída, registrada no
Conselho Municipal de Assistência Social e detentora de título de
utilidade pública.

Por fim, cabe esclarecer que, consoante o art. 1º do estatuto
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constitutivo, o art. 1º do projeto traz erro material relativo ao nome da
entidade, motivo pelo qual apresentamos, a seguir, a Emenda nº 1.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei nº 1.881/2007 com a Emenda nº 1,
nos termos que se seguem.

EMENDA Nº 1
Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:
“Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a entidade Cruzeiro

Esporte Clube, com sede no Município de Cataguases.”.
Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2007.
Gilberto Abramo, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Neider

Moreira - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.883/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Agostinho Patrús Filho, o projeto de lei em

tela visa a declarar de utilidade pública o Centro Integrado de Estudos,
Pesquisas e Ação Social - Ciepas -, com sede no Município de Belo
Horizonte.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 6/12/2007 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 1.883/2007 visa a declarar de utilidade pública o

Centro Integrado de Estudos, Pesquisas e Ação Social - Ciepas -, 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
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idôneas e não remuneradas pelo exercício de suas funções.
Ressalte-se, ainda, que o art. 41 de seu estatuto determina que, em

caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a
outra instituição congênere, legalmente constituída, detentora de título
de utilidade pública estadual e registrada no Conselho Nacional de
Assistência Social e qualificada como Organização da Sociedade Civil
de Interesse Público, nos termos da Lei nº 9.790, de 1999,
preferencialmente com o mesmo objetivo social, e o art. 45 estabelece
que as atividades dos Diretores, dos Conselheiros, dos associados,
dos instituidores, dos benfeitores ou equivalentes não serão
remuneradas.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei nº 1.883/2007.
Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Sebastião

Costa - Neider Moreira.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.884/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em tela

tem por finalidade declarar de utilidade pública a Associação
Comunitária de Radiodifusão Dom Othon Motta, com sede no
Município de Campanha.

Publicada no “Diário do Legislativo”, em 6/12/2007, vem a matéria 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 1.884/2007 objetiva declarar de utilidade pública

a Associação Comunitária de Radiodifusão Dom Othon Motta, com
sede no Município de Campanha.

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.
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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. 19 do seu estatuto
determina que nenhum membro do quadro diretivo será remunerado,
e o art. 21 preceitua que, no caso de sua dissolução, o patrimônio
remanescente será destinado a entidade congênere de fins não
econômicos.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 1.884/2007.
Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2007.
Gilberto Abramo, Presidente - Neider Moreira - Hely Tarqüínio -

Sebastião Costa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.896/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Roberto Carvalho, o projeto de lei em tela

tem por objetivo declarar de utilidade pública a Associação
Comunitária Rural do Córrego da Cachoeira, com sede no Município
de Rubelita.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 7/12/2007 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 1.896/2007 tem por escopo declarar de utilidade

pública a Associação Comunitária Rural do Córrego da Cachoeira,
com sede no Município de Rubelita.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no
Estado sejam declaradas de utilidade pública estão enunciados no art.
1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
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inteiro atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica,
funciona há mais de um ano e sua Diretoria é formada por pessoas
idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto da entidade, alterado em 3/4/2006,
determina, no art. 23, que, em caso de sua extinção, os bens
remanescentes serão destinados a instituição congênere com
personalidade jurídica e registrada no Conselho Nacional de
Assistência Social; e, no art. 24, alínea “b”, que a entidade não
remunera nem concede vantagens ou benefícios por nenhuma forma
ou título.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 1.896/2007.
Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2007.
Gilberto Abramo, Presidente - Delvito Alves, relator - Hely Tarqüínio

- Sebastião Costa - Neider Moreira.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI

COMPLEMENTAR Nº 37/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei

Complementar nº 37/2007 visa a extinguir cargos de provimento em
comissão do Quadro Específico de Pessoal da Advocacia-Geral do
Estado, a que se refere o Anexo Único da Lei Complementar nº 30, de
10/8/93.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 14/12/2007, a proposição foi
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Administração
Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária para receber
parecer, nos termos do art. 192 do Regimento Interno.

Cabe a esta Comissão, 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 em análise tem por escopo extinguir cargos de

provimento em comissão do Quadro Específico de Pessoal da
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Advocacia-Geral do Estado.
Segundo os motivos expostos na mensagem que encaminha a

proposição, a extinção dos cargos faz-se necessária tendo em vista a
criação da Assessoria Técnico-Consultiva na estrutura orgânica da
Secretaria de Estado de Governo, proposta por meio do Projeto de Lei
nº 1.805/2007, de autoria do Governador do Estado.

Trata-se de órgão que tem a função 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
decretos e de projetos de lei de iniciativa do Governador do Estado e
as respectivas mensagens, a serem enviados ao Poder Legislativo,
bem como a fundamentação das razões dos vetos.

A administrativista Maria Sylvia Zanella Di Pietro, ao discorrer sobre
órgão público, cita o Prof. Celso Antônio Bandeira de Mello, cujas
palavras lecionam que os órgãos “nada mais significam que círculos
de atribuições, os feixes individuais de poderes funcionais repartidos
no interior da personalidade estatal e expressados através dos
agentes neles providos”. Aduz, ainda, as palavras de Hely Lopes
Meirelles: “Cada órgão, como centro de competência governamental
ou administrativa, tem necessariamente funções, cargos e agentes,
mas é distinto desses elementos, que podem ser modificados,
substituídos ou retirados sem supressão da unidade orgânica. Isso
explica porque a alteração de funções, ou a vacância dos cargos, ou a
mudança de seus titulares não acarreta a extinção do órgão” (“Direito
Administrativo”, Editora Atlas S.A., 19ª edição, 2006, pág. 494 e 495).

Vê-se, pois, que a medida ora proposta corresponde a uma
necessidade da administração de adequar a estrutura orgânica do
Poder Executivo, notadamente a existente na Advocacia- Geral do
Estado e a proposta para a Secretaria de Estado de Governo,
evitando-se, assim, duplicidade de funções entre os órgãos públicos.

Outras medidas propostas pelo projeto em exame têm o objetivo de
revogar vários dispositivos da legislação pertinente, notadamente
artigos das Leis Complementares nºs 30, de 10/8/93, que organiza a
Procuradoria-Geral do Estado; 83, de 28/1/2005, que dispõe sobre a
estrutura orgânica da Advocacia-Geral do Estado – AGE –; 92, de
23/6/2006, que estabelece as tabelas de vencimento básico das
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carreiras de Defensor Público, de Procurador do Estado e de
Advogado Autárquico, fixa os valores da remuneração dos cargos de
Defensor Público-Geral, Subdefensor Público-Geral e Corregedor-
Geral, dispositivos relativos ao Quadro da Advocacia-Geral do Estado,
especificamente à Assessoria Técnico-Legislativa e aos respectivos
cargos.

O art. 90, III, da Constituição Estadual, estabelece que compete
privativamente ao Governador do Estado prover e extinguir os cargos
públicos do Poder Executivo, observado o disposto na Constituição.

Outrossim, cabe à Assembléia Legislativa dispor sobre a matéria em
análise, nos termos do art. 61, VIII, da referida Carta, estando a
proposição, portanto, de acordo com os pressupostos constitucionais
pertinentes.

A proposição em análise não gera impacto orçamentário e
financeiro, haja vista tratar-se de extinção de cargos de provimento
em comissão. Não obstante isto, a Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária analisará, oportunamente, a matéria sob
comento.

Conclusão
Opinamos, portanto, pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei Complementar nº 37/2007.
Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2007.
Gilberto Abramo, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Sebastião

Costa - Delvito Alves.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI

COMPLEMENTAR Nº 37/2007
Comissão de Administração Pública

Relatório
De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei

Complementar nº 37/2007 visa a extinguir cargos de provimento em
comissão do Quadro Específico de Pessoal da Advocacia-Geral do
Estado, a que se refere o Anexo Único da Lei Complementar nº 30, de
10/8/93.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 14/12/2007, a proposição foi
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Administração
Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária para receber
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parecer, nos termos do art. 192 do Regimento Interno.
Em exame preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça opinou

pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria.
Cabe, agora, a esta Comissão o exame do mérito da proposição,

que passaremos a fundamentar.
Fundamentação

A proposição em análise prevê a extinção 12 cargos de provimento
em comissão do Quadro Específico de Pessoal da Advocacia-Geral
do Estado, sendo 1 cargo de Consultor Legislativo-Chefe e 11 cargos
de Consultor Técnico-Legislativo.

A extinção dos referidos cargos é necessária em face da criação de
12 cargos de provimento em comissão, de recrutamento amplo, sendo
1 de denominação DAD-10 e 11, de denominação DAD-9, na estrutura
orgânica básica da Secretaria de Estado de Governo, com lotação na
Assessoria Técnico-Consultiva, órgão que passará a integrar essa
Pasta, conforme propõe o Governador do Estado por meio do Projeto
de Lei nº 1.805/2007, que tramita nesta Casa.

A Assessoria Técnico-Consultiva tem a função de prestar assessoria
técnico-legislativa ao Poder Executivo e aos demais órgãos e
entidades do Estado em todos os aspectos, inclusive na redação de
decretos e projetos de lei de iniciativa do Governador do Estado e das
respectivas mensagens, a serem enviados ao Poder Legislativo, bem
como das razões dos vetos.

Na administração pública, os órgãos dispõem de cargos criados por
lei, com denominação própria, para o exercício de suas atribuições.
Tendo em vista a proposta de criação de assessoria consultiva na
Secretaria de Estado de Governo, cujas funções serão exercidas por
ocupantes de cargos do Grupo de Direção e Assessoramento
Superior da administração direta, conforme mencionamos, a
proposição em análise se mostra conveniente e oportuna. Ademais,
não condiz com o princípio da moralidade administrativa a existência,
na estrutura do Poder Executivo, de órgãos com duplicidade de
funções, na hipótese da não-extinção dos cargos a que se refere a
proposição em exame, razão pela qual apresentamos a seguinte
conclusão.

Conclusão
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Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei
Complementar nº 37/2007.

Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2007.
Elmiro Nascimento, Presidente - Chico Uejo, relator - André Quintão

- Zé Maia - Ivair Nogueira.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 955/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Vanderlei Jangrossi, a proposição em
epígrafe “dispõe sobre a Política Pública Estadual de Prevenção e
Combate à Dengue”.

Publicada no “Diário do Legislativo” no dia 26/4/2007, a proposição
foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Saúde.

Cabe agora a esta Comissão emitir parecer quanto aos aspectos de
sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, conforme dispõe o
art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em epígrafe pretende criar política pública de

prevenção e combate à dengue. Para tanto, conceitua a doença e
explica a forma pela qual se dá sua transmissão. Dispõe que a
prevenção e o combate da doença têm por objetivo orientar a
população mineira, a fim de reduzir as ocorrências de óbitos,
internações hospitalares e a infestação por “Aedes aegypti” nos
Municípios.

A Constituição de República dispõe, no seu art. 24, inciso XII, que
compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar
concorrentemente sobre a proteção e a defesa da saúde. Já o art. 196
dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, que deve ser
garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à
redução do risco de doença e de outros agravos. O Sistema Único de
Saúde deve, por força do art. 200 da Constituição da República,
executar ações de vigilância sanitária e epidemiológica.

A Constituição do Estado também disciplina a matéria no seu Título
IV, Capítulo I, Seção I: dispõe que as ações e os serviços de saúde
são de relevância pública e que cabe ao poder público sua
regulamentação, fiscalização e controle, na forma da lei. O art. 190
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contém norma semelhante à da Constituição da República, dispondo
que ao Estado compete executar ações de vigilância sanitária e
epidemiológica.

Verifica-se, pois, que a matéria se encontra inserida no rol de
competências legiferantes do Estado, não havendo vício de iniciativa
para deflagrar o processo legislativo.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nº 955/2007.
Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2007.
Gilberto Abramo, Presidente e relator - Sebastião Costa - Delvito

Alves - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.512/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Arlen Santiago, o Projeto de Lei nº
1.512/2007 disciplina o comércio de artigos de conveniência em
farmácias e drogarias.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 30/8/2007, a proposição foi
distribuída a esta Comissão para receber parecer quanto a sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, conforme dispõe o art.
188, combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
Segundo dispõe o art. 1º do projeto em análise, o comércio de

artigos de conveniência em farmácias e drogarias deverá observar
rigorosos critérios de segurança, higiene e embalagem, de modo a
proporcionar segurança ao consumidor.

O art. 2º traz uma lista exemplificativa de artigos de conveniência,
para os efeitos legais, arrolando, entre outros, pilhas, leite em pó,
filmes fotográficos, meias elásticas, cosméticos etc.

O art. 3º do projeto proíbe a venda de bebidas alcoólicas de
qualquer espécie por farmácias e drogarias.

Já o art. 4º estatui que os produtos de conveniência comercializados
em farmácias e drogarias devem ser inócuos em relação aos gêneros
farmacêuticos.

Pelo prisma jurídico-constitucional, importa dizer que tanto a União
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quanto os Estados estão habilitados a legislar sobre direitos do
consumidor, bem como sobre a proteção e a defesa da saúde, na via
da legislação concorrente, conforme dispõe o art. 24, V e XII. Com
efeito, as disposições do projeto guardam conexão tanto com a defesa
do consumidor quanto com a proteção da saúde; encontram, pois,
respaldo constitucional para sua edição.

Cumpre ressalvar que a União, no exercício da competência para
estabelecer normas gerais sobre a matéria, editou a Lei nº 5.991, de
1973, que dispõe sobre o controle sanitário do comércio de drogas,
medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos, e dá outras
providências. Tal diploma normativo prevê, em seu art. 4º, XX, o
conceito legal de loja de conveniência e “drugstore”, qual seja:
“estabelecimento que, mediante auto-serviço ou não, comercializa
diversas mercadorias, com ênfase para aquelas de primeira
necessidade, entre as quais alimentos em geral, produtos de higiene e
limpeza e apetrechos domésticos, podendo funcionar em qualquer
período do dia e da noite, inclusive domingos e feriados” (redação
dada pela Lei nº 9.069, de 1995).

Confrontando o preceito transcrito com o disposto no projeto em
exame, vê-se que este último busca estabelecer um rol exemplificativo
dos produtos a serem comercializados como artigos de conveniência;
traz, pois, em termos analíticos, aquilo que fora disciplinado em
termos mais sintéticos pela lei federal.

De outra parte, inexiste, no caso, regra instituidora de reserva de
iniciativa, de modo que é lícito a este Parlamento deflagrar o devido
processo legislativo sobre a matéria em exame.

Isso posto, e nos estritos limites do juízo de admissibilidade que toca
a esta Comissão empreender, não vislumbramos óbice à proposição.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nº 1.512/2007.
Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2007.
Gilberto Abramo, Presidente - Sebastião Costa, relator - Delvito

Alves - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.690/ 2007

Comissão de Constituição e Justiça
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Relatório
De autoria do Deputado Carlos Mosconi, o projeto de lei em epígrafe

tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de
Poços de Caldas o imóvel que especifica.

Publicada no ”Diário do Legislativo” de 18/10/2007, vem a matéria a
esta Comissão de Constituição e Justiça, para ser examinada
preliminarmente quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal,
conforme estabelece o art. 102, III, “a”, combinado com o art. 188, do
Regimento Interno.

Em 13/11/2007, esta relatoria solicitou que a proposição fosse
baixada em diligência à Secretaria de Estado de Planejamento e
Gestão, para que informasse sobre a situação efetiva do imóvel e
sobre a alienação pretendida, assim como ao Prefeito de Poços de
Caldas, para que declarasse sua aquiescência aos negócio
pretendido.

De posse das respostas, passamos à análise do projeto de lei.
Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.690/2007 tem por escopo autorizar o Poder
Executivo a doar ao Município de Poços de Caldas um imóvel com
área de 24.321m² situado nesse Município, doado ao Estado por esse
ente federativo, em 1985, para abrigar o Centro Regional de
Abastecimento de Poços de Caldas – Ceasa.

Na ordem constitucional, o art. 18 da Constituição mineira exige
autorização legislativa para alienação de bens imóveis públicos. No
plano infraconstitucional, o art. 17 da Lei Federal nº 8.666, de 1993,
que regulamenta o art. 37, XXI, da Constituição Federal e institui
normas para licitações e contratos da administração pública, reforça
tal exigência, subordinando o contrato ao atendimento do interesse
público.

Nesse sentido, cabe observar que o imóvel continuará abrigando o
Ceasa, mas, com o domínio de sua propriedade, o Município poderá
realizar obras necessárias a sua manutenção e bom funcionamento,
em consonância com os interesses da comunidade local.

Ressalte-se que a Secretaria de Planejamento e Gestão, por meio
da Nota Técnica nº 271/2007, se manifestou favoravelmente à
doação, uma vez que a Secretaria de Estado de Desenvolvimento
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Social, à qual o imóvel se encontra vinculado, não possui interesse em
sua utilização.

Ademais, o Prefeito de Poços de Caldas, por meio do Ofício SMG
669/2007, declarou o interesse do Município na alienação do imóvel,
que facilitará os processos atinentes a sua administração,
manutenção e reformas, necessárias ao funcionamento do centro
atacadista lá instalado.

Mesmo sendo o imóvel transferido a outro ente da Federação, a Lei
nº 8.666 exige que haja previsão de que ele retornará ao patrimônio
do doador cessadas as razões que justificaram a doação. Em
decorrência disso, apresentamos o Substitutivo nº 1, redigido ao final
deste parecer para incluir cláusulas de destinação do bem e de sua
reversão, no caso de desvirtuamento da finalidade estabelecida, além
de retificação dos dados cadastrais no art. 1º.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.690/2007
na forma do Substitutivo nº 1, redigido a seguir.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Poços de Caldas

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

Poços de Caldas o imóvel com área de 24.321m² (vinte e quatro mil
trezentos e vinte e um metros quadrados), situado nesse Município e
registrado sob o nº 20.621, do Livro 2, no Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Poços de Caldas.

Parágrafo único - O imóvel descrito no “caput” deste artigo destina-
se ao funcionamento do Centro Regional de Abastecimento de Poços
de Caldas - Ceasa.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado, se no prazo de cinco anoscontados da lavratura da escritura
pública de doação, for desvirtuada a finalidade prevista no parágrafo
único do art. 1º.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2007.
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Gilberto Abramo, Presidente - Sebastião Costa, relator - Hely
Tarqüínio - Delvito Alves.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.805/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe
altera a Lei Delegada nº 124, de 25/1/2007, e dá outras providências.

A proposição foi preliminarmente distribuída à Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade.

Posteriormente, a matéria foi encaminhada à Comissão de
Administração Pública, que opinou por sua aprovação na forma do
Substitutivo 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 apreço tem como objetivo criar na estrutura

orgânica da Secretaria de Estado de Governo a Assessoria Técnico-
Consultiva e 12 cargos de provimento em comissão, de recrutamento
amplo, sendo um de denominação DAD-10 e 11 de denominação
DAD-9.

A Comissão de Constituição e Justiça, preliminarmente, salientou
que o Poder Executivo disporá por meio de decreto sobre as
atribuições da Assessoria Técnico-Consultiva, bem como sobre a
denominação e a identificação dos cargos que estão sendo criados e,
ainda, dos cargos que serão transferidos para a nova estrutura.
Esclareceu, ainda, que a matéria é de competência privativa do
Governador do Estado, estando a proposição, portanto, de acordo
com os pressupostos constitucionais pertinentes.

A Comissão de Administração Pública informou que uma nova
mensagem, de nº 154, foi encaminhada a esta Casa propondo o
Substitutivo nº 1, que trata das seguintes questões: alteração do art.
3º da Lei Delegada nº 91, de 2003, para adequação de nomenclatura
de duas unidades de coordenação e execução da Universidade do
Estado de Minas Gerais; alteração da Lei Delegada nº 174, de 2007,
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estabelecendo nova sistemática para a distribuição dos cargos de
provimento em comissão direta do Poder Executivo e fixando novos
quantitativos de DAD-unitários atribuídos às Secretarias de Estado de
Governo, de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e de
Planejamento e Gestão e à Advocacia-Geral do Estado; alteração do
quantitativo dos cargos de provimento em comissão para adequação
da nova sistemática proposta; redução de DAI-unitários (os cargos
DAI integram o Quadro Geral de Cargos de Provimento em Comissão
da administração autárquica e fundacional do Poder Executivo e são
graduados em níveis, correspondendo a cada nível um valor em um
índice denominado DAI-unitário) do Instituto Mineiro de Agropecuária -
IMA - e aumento de FGI-unitários (as funções gratificadas também do
âmbito da administração indireta do Poder Executivo são graduadas
em níveis, correspondendo a cada nível um valor em um índice
denominado FGI-unitário) destinados ao IMA, de que trata a Lei
Delegada nº 175, de 2007; e criação de funções gratificadas
destinadas à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão. Outras
medidas integram, ainda, o substitutivo apresentado, tais como a
criação de 30 cargos de provimento em comissão, de recrutamento
amplo, de Gestor de Ensino e Pesquisa, lotados na Fundação João
Pinheiro, com jornada de trabalho de 40 horas semanais, a serem
extintos em 31/1/2011, nos termos do art. 7º do substitutivo; e opção
ao servidor detentor do cargo de Professor nomeado para o cargo de
provimento em comissão do Grupo de Direção e Assessoramento da
Administração Autárquica e Fundacional responsável pela chefia de
departamento acadêmico ou pela coordenação de curso ou centro em
universidades estaduais para reduzir a jornada de trabalho para 24
horas semanais, hipótese em que receberá a remuneração
correspondente ao vencimento do cargo de provimento em comissão
proporcional à jornada de 30 horas semanais; e, finalmente, o projeto
assegura aos membros da comissão técnica a que se refere o § 1º do
art. 10 da Lei nº 12.733, de 1997, retribuição pecuniária por sessão a
que comparecerem, nos termos de regulamento, a exemplo do que
ocorre em outros órgãos de deliberação coletiva. A Comissão
reconheceu a conveniência e a oportunidade das medidas propostas.

No que tange ao caráter orçamentário e financeiro, a Secretaria de
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Estado de Planejamento e Gestão encaminhou ofício a esta Casa
ressaltando que este projeto está de acordo com os limites de
despesa de pessoal estabelecidos pela Lei de Responsabilidade
Fiscal - LRF -, não acarretando, portanto, impacto financeiro para o
Tesouro Estadual. No contexto geral essas modificações são pouco
significativas ou irrelevantes, nos termos do § 3º do art. 16 da LRF,
diante da proposta orçamentária que estima as receitas do Estado
para o exercício financeiro de 2008 em cerca de R$ 36 bilhões. Assim
sendo, o projeto está em conformidade também com a LRF.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação, no 1º turno, do

Projeto de Lei nº 1.805/2007 na forma do Substitutivo nº 1, da
Comissão de Administração Pública.

Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2007.
Jayro Lessa, Presidente - Antônio Júlio, relator - Lafayette de

Andrada - Agostinho Patrús Filho - Sebastião Helvécio.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 20 DE DEZEMBRO DE 2007

ATAS
ATA DA 121ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 18/12/2007
Presidência do Deputado Doutor Viana

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase
(Expediente): Ata - Correspondência: Ofícios - 2ª Fase (Grande
Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nºs 1.948
a 1.963/2007 - Requerimentos nºs 1.701 a 1.716/2007 -
Comunicações: Comunicações dos Deputados Roberto Carvalho e
Dalmo Ribeiro Silva - Questões de ordem; chamada para a
recomposição do número regimental; existência de quórum para a
continuação dos trabalhos - Questões de ordem - Encerramento -
Ordem do Dia.

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

- Tiago Ulisses - Alencar da Silveira Jr. - Adalclever Lopes - Ademir
Lucas - Agostinho Patrús Filho - Almir Paraca - Ana Maria Resende -
André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Júlio - Arlen
Santiago - Bráulio Braz - Carlin Moura - Carlos Mosconi - Carlos
Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Chico Uejo - Dalmo
Ribeiro Silva - Délio Malheiros - Delvito Alves - Dimas Fabiano -
Djalma Diniz - Doutor Rinaldo - Elisa Costa - Elmiro Nascimento -
Fábio Avelar - Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gilberto
Abramo - Gláucia Brandão - Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio -
Inácio Franco - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João
Leite - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira -
Luiz Humberto Carneiro - Luiz Tadeu Leite - Maria Lúcia Mendonça -
Mauri Torres - Neider Moreira - Padre João - Paulo Cesar - Paulo
Guedes - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Rômulo Veneroso -
Ronaldo Magalhães - Rosângela Reis - Ruy Muniz - Sargento
Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio
- Vanderlei Jangrossi - Vanderlei Miranda - Walter Tosta - Wander
Borges - Weliton Prado - Zé Maia.
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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 Gláucia Brandão, 2ª-Secretária “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:

OFÍCIOS
Do Sr. Jarbas Soares Júnior, Procurador-Geral de Justiça, prestando

informações relativas ao Requerimento nº 1.475/2007, da Comissão
de Direitos Humanos.

Do Sr. Nilo Schalcher Ventura, Presidente do TRE-MG,
manifestando o interesse do órgão na parceria explicitada no Ofício nº
2.308/2007/SGM.

Do Sr. Paulo Duarte Pereira, Presidente do Tribunal de Justiça
Militar do Estado, agradecendo voto de congratulações com essa
Corte, solicitado por meio do Requerimento nº 1.261/2007, do
Deputado Jayro Lessa.

Do Sr. Alberto Duque Portugal, Secretário de Ciência e Tecnologia,
prestando informações em atenção a pedido da Comissão de Justiça,
relativo ao Projeto de Lei nº 1.768/2007. ( - Anexe-se ao Projeto de Lei
nº 1.768/2007.)

Do Sr. Márcio Nunes, Diretor-Presidente da Copasa-MG, informando
que o órgão não tem necessidade de utilizar os 225ha que compõem
a Estação Ecológica do Cercadinho e sugerindo que seja revogada a
lei que criou essa estação ecológica, transformando-se a área
efetivamente necessária à Companhia, de 143ha, em área de
preservação permanente - APP. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº
1.093/2007.)
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Do Sr. José Élcio Santos Monteze, Diretor-Geral do DER-MG,
prestando informações em atenção a pedido da Comissão de Justiça,
relativo ao Projeto de Lei nº 1.771/2007. ( - Anexe-se ao Projeto de Lei
nº 1.771/2007.)

Do Sr. Carlos Alberto Pavan Alvim, Subsecretário da Casa Civil,
prestando informações relativas ao Requerimento nº 1.300/2007, da
Comissão de Participação Popular.

Do Sr. Benedito Scaranci Fernandes, Superintendente de
Epidemiologia da Secretaria de Saúde, prestando informações em
atenção a pedido da Comissão de Saúde, relativo ao Projeto de Lei nº
232/2007. ( - Anexe-se ao Projeto de Lei nº 232/2007.)

Do Sr. Daniel Silva Balaban, Presidente do FNDE, comunicando
liberação de recursos para a Secretaria de Educação. (- 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. Alceu José Torres Marques, Procurador-Geral Adjunto
Jurídico, prestando informações sobre o Requerimento nº 1.250/2007,
da Comissão de Direitos Humanos.

Do Sr. Denilson Olivato, Chefe da Assessoria Parlamentar substituto
do Banco Central do Brasil, prestando informações sobre
requerimento da Comissão de Defesa do Consumidor encaminhado
pelo Ofício nº 2.106/2007/SGM.

Do Sr. Robson Braga de Andrade, Presidente da Federação das
Indústrias do Estado de Minas Gerais, prestando informações sobre o
Requerimento nº 1.302/2007, da Comissão de Participação Popular.

Da Sra. Neusa Resende da Fonseca, Presidente da Associação dos
Comerciantes do Mercado Distrital do Cruzeiro, solicitando seja
votado o Projeto de Lei nº 1.062/2007, que declara o Mercado Distrital
do Cruzeiro como patrimônio histórico e cultural de Belo Horizonte. (-
Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.062/2007)

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:
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PROJETO DE LEI Nº 1.948/2007
Dá nova redação ao art. 1º da Lei nº 17.090, de 19 de outubro de

2007, que dá denominação à escola estadual do Bairro Santa Cecília,
localizada no Município de Esmeraldas.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O art. 1º da Lei nº 17.090, de 19 de outubro de 2007, passa

a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º - Fica denominada Escola Estadual Professor Raymundo

Cândido a escola estadual do Bairro São Francisco de Assis,
localizada no Município de Esmeraldas.”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 18 de dezembro de 2007.
Ademir Lucas
Justificação: Em outubro de 2007, esta Assembléia Legislativa

aprovou norma dando a denominação de Raymundo Cândido à escola
estadual do Bairro Santa Cecília, localizada no Município de
Esmeraldas.

Entretanto, a Diretora da referida instituição solicita, por meio do
Ofício nº 66/2007, a identificação da qualificação profissional do
homenageado e a retificação do endereço da unidade de ensino, que
se encontra no Bairro São Francisco de Assis.

Diante dessas considerações, esperamos contar com o apoio dos
nobre pares à aprovação deste projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, apra 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 1.949/2007
Acrescenta o inciso IV ao art. 30 da Lei nº 15.424, de 30 de

dezembro de 2004, que dispõe sobre a fixação, a contagem, a
cobrança e o pagamento de emolumentos relativos aos atos
praticados pelos serviços notariais e de registro, o recolhimento da
Taxa de Fiscalização Judiciária e a compensação dos atos sujeitos à
gratuidade estabelecida em lei federal e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O art. 30 da Lei nº 15.424, de 30 de dezembro de 2004, fica

acrescido do seguinte inciso:
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“Art. 30 - (...)
IV - não afixar cartazes, nas dependências do serviço, em lugar

visível, que permita fácil acesso e leitura ao público, informando sobre
os atos sujeitos à gratuidade estabelecida em lei federal e nesta Lei.”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 18 de dezembro de 2007.
Ana Maria Resende
Justificação: A Constituição Federal estatui, no art. 5º, inciso LXXVI,

que "são gratuitos para os reconhecidamente pobres, na forma da lei:
a) o registro civil de nascimento; b) a certidão de óbito".

Por sua vez, a Lei nº 8.935, de 1994, que regulamenta o art. 236 da
mesma Carta, no tocante aos serviços notariais e de registro,
estabelece: "São gratuitos para os reconhecidamente pobres os
assentos do registro civil de nascimento e de óbito, bem como as
respectivas certidões. Parágrafo único - Para os reconhecidamente
pobres não serão cobrados emolumentos pelas certidões a que se
refere este artigo" (art. 45 e parágrafo único).

Por seu turno, a Lei dos Registros Públicos (Lei nº 6.015, de 1973),
que regulamenta os registros públicos, inclusive o registro civil de
pessoas naturais, reza, em seu art. 30, com a nova redação que lhe
deu a Lei nº 9.534, de 1997, o seguinte: "Não serão cobrados
emolumentos pelo registro civil de nascimento e pelo assento de óbito,
bem como pela primeira certidão respectiva. § 1º - Os
reconhecidamente pobres estão isentos de pagamento de
emolumentos pelas demais certidões extraídas pelo cartório de
registro civil".

Ao registrar o nascimento de uma pessoa, expedindo a
correspondente certidão, está o Oficial do Registro Civil de Pessoas
Naturais inserindo-a no mundo jurídico, tornando-a sujeito de direitos
e obrigações na ordem jurídica, soprando-lhe vida legal.

Portanto, é de suma importância que os cartórios de registro civil
coloquem cartazes informando a todos sobre a gratuidade dos atos,
estabelecida em lei, pois sabemos que muitas pessoas desconhecem
os seus direitos e acabam se sacrificando financeiramente para
efetuar o pagamento, quando não ficam, como ocorre muitas vezes,
sem as citadas certidões, ou seja, sem nenhuma identificação.
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Pelas razões aduzidas, conto com o apoio dos nobres colegas à
aprovação deste 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.

PROJETO DE LEI Nº 1.950/2007
Institui a Semana Estadual de Luta contra o Câncer de Pele.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituída a Semana Estadual de Luta contra o Câncer

de Pele, a ser realizada anualmente na segunda semana do mês de
dezembro.

Parágrafo único - Na semana a que se refere o “caput” deste artigo,
o poder público, as empresas e as entidades civis promoverão
atendimentos, exames, palestras e outras atividades que visem à
conscientização da população e à redução dos índices de incidência
do câncer de pele.

Art. 2º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
sessenta dias.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 18 de dezembro de 2007.
Célio Moreira
Justificação: Entre os tumores existentes, o câncer de pele é o

primeiro no “ranking” mundial. No Brasil, de acordo com o Instituto
Nacional do Câncer - Inca -, o câncer de pele é o de maior incidência
(24,7%), e a previsão é que até o final de 2007 mais de 122 mil novos
casos sejam notificados. A causa da doença é a exposição excessiva
ao sol, principalmente por quem tem a pele clara, olhos e cabelos
claros, muitas pintas, história de câncer da pele na família,
queimaduras anteriores pelo sol e sardas. Quanto mais destes fatores
a pessoa tiver, mais suscetível ao envelhecimento ela será e maiores
serão as chances de desenvolver a doença. Apesar de a doença ser a
de maior incidência na população, é a mais fácil de prevenir, por meio
da adoção de uma simples medida: o uso de protetor solar. É de
grande importância que datas e períodos sirvam de referência para
que toda a população se empenhe de forma intensa na reflexão e na
busca de soluções para graves problemas que afetam a sociedade.
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Portanto, propomos a instituição e a inclusão oficial no calendário de
eventos do Estado da semana de luta contra o câncer de pele, com o
objetivo de que este período seja de grande reflexão, possibilitando o
fortalecimento de todos os movimentos e segmentos engajados na
missão de tornar cada dia mais possível o diagnóstico precoce da
doença e de nos anteciparmos a ele com os métodos existentes para
a sua prevenção. Esta semana certamente trará um envolvimento
maior da instituições e da sociedade na luta contra o câncer de pele,
além de promover a conscientização para a prevenção e erradicação
da doença em nosso Estado.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Saúde para
parecer, nos termos do art. 190, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.951/2007
Institui o Dia Estadual da Mobilização Contra o Aquecimento Global

e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituído o Dia Estadual da Mobilização Contra o

Aquecimento Global, a ser celebrado, anualmente, no dia 16 de
setembro.

Art. 2º - As comemorações alusivas ao Dia Estadual da Mobilização
Contra o Aquecimento Global, de que trata esta lei, passam a integrar
o calendário oficial do Estado.

Art. 3º - As comemorações têm como objetivo:
I - propagar o conhecimento sobre o aquecimento global;
II - estimular o debate acerca dos problemas ambientais;
III - incentivar ações de conservação do meio ambiente;
IV - promover a educação e a conscientização ambiental.
Art. 4º - O Poder Executivo fica autorizado, por meio de seus órgãos

competentes, a promover debates sobre o tema e a desenvolver
ações específicas visando à prevenção e ao enfraquecimento das
conseqüências desse fenômeno no Estado.

Art. 5º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 18 de dezembro de 2007.
Dinis Pinheiro
Justificação: Este projeto de lei institui o Dia Estadual da Mobilização

Contra o Aquecimento Global, com o objetivo de propagar o
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conhecimento sobre o assunto, estimular o debate acerca dos
problemas ambientais; incentivar ações de conservação do meio
ambiente e promover a educação e a conscientização ambiental.

A proposição apresentada encontra-se ainda fundada nos arts. 23,
VI, 24, VI, e 225, VI, da Constituição da República “in verbis”:

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;

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. 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.

VI - promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e
a conscientização pública para a preservação do meio ambiente.

Quanto ao mérito da questão, cumpre esclarecer de que se trata do
aquecimento global, quais suas conseqüências e o que pode ser feito
para evitá-lo, advindo daí a grande necessidade de conscientização
da população. A data indicada comemora o Dia Internacional de
Proteção da Camada de Ozônio, devido à sua importância para a
manutenção de todas as formas de vida na Terra, por meio da
proteção do planeta da radiação ultravioleta do sol, pois, sem essa
proteção, a vida seria completamente extinta. O aquecimento global é
o aumento da temperatura média dos oceanos e do ar perto da
superfície da Terra, que se tem verificado nas últimas décadas, e a
previsão de que este fenômeno continue a ocorrer durante este
século. Existe toda uma discussão com relação às causas, tanto
naturais como antropogênicas (provocadas pelo homem), e é uma
tendência dos meteorologistas e climatólogos considerar a ação
humana como o maior causador do fenômeno. O “Instrumental Panel
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on Climate Change” - IPCC - (Painel Intergovernamental das
Mudanças Climáticas, estabelecido pelas Organização das Nações
Unidas - ONU - e pela Organização Meteorológica Mundial em 1988),
diz em seu relatório mais recente dia que esse aquecimento global,
observado nos últimos 50 anos, se deve muito provavelmente ao
aumento do efeito estufa de origem antropogênica, ou seja, não
apenas aumento dos gases estufa, como também maior uso de águas
subterrâneas e também maior consumo energético e poluição. Os
cientistas brasileiros no IPCC explicam que não haverá refúgios no
País, os efeitos do aquecimento global no Brasil serão sentidos de
Norte a Sul do País.

O aumento da temperatura virá acompanhado de uma série de
ameaças: prejuízos econômicos, com a queda de produção das
maiores “commodities”; extinção de espécies da fauna e da flora;
maior exposição das cidades litorâneas, provocadas pelo aumento do
nível do mar. A descrição feita pelo pesquisador do Instituto Nacional
de Pesquisas Espaciais - Inpe - José Antonio Marengo, um dos
cientistas que participaram do IPCC, é de fazer inveja a roteiristas de
filmes de catástrofes. “Não haverá refúgios climáticos. Todos vão
sentir.”

A Ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, admite que o País não
está preparado para as conseqüências das mudanças climáticas. “O
que é mais dramático: nenhum país está.” O ministério encomendou
sete estudos detalhados sobre os efeitos do aquecimento, entre eles
uma análise minuciosa dos efeitos no Brasil, os reflexos do aumento
da temperatura na faixa costeira, nas ilhas. Também serão avaliadas
as correntes marítimas e peixes, o reflexo do aumento do nível do mar
e os corais. A partir dos resultados, esperados para o próximo mês, o
Ministério espera adotar medidas para reduzir ou, na pior das
hipóteses, para se preparar para a nova realidade. Um dos trabalhos é
conduzido por Marengo. O estudo estima que até o fim do século a
temperatura na Amazônia aumente 8°C, numa visão pes simista - 5°C
a mais que a média mundial esperada. A região Sudeste registraria
aumento médio de 5°C. A Amazônia viraria cerrado. E ntre 10% e 30%
desapareceriam, junto com várias espécies de plantas e animais. No
Sudeste, haveria aumento de chuvas, grande circulação de ventos,
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veranicos e maior propensão a desastres naturais. Na região costeira,
as cidades mais vulneráveis seriam Recife e Fortaleza, com a subida
do nível do oceano.

Cientistas brasileiros preocupam-se com a rapidez com que o
aquecimento vem ocorrendo. “Cenários que prevíamos para os
próximos 15 anos podem se concretizar em 2 ou 3”, afirma o
pesquisador da Embrapa Eduardo Assad, co-autor de um estudo
sobre os efeitos na agricultura. A preocupação é tamanha que um dia
antes da divulgação do relatório, ele e integrantes de uma rede de 30
laboratórios de pesquisa fizeram uma reunião para tornar mais ágeis
os estudos e propostas de solução. “O que pretendíamos fazer com
calma agora terá de ser a toque de caixa”, constata.Pelas projeções
iniciais do estudo desenvolvido numa parceria com Universidade
Estadual de Campinas - Unicamp - e o Inpe, com base em dados do
IPCC de 2001, o aumento da temperatura global atingiria a produção
de dois dos principais produtos da agricultura nacional: soja e café.

Num cenário mais pessimista, o aumento da temperatura levaria à
redução de 70% da produtividade de soja. O café ficaria restrito a
áreas menos quentes. O arroz e o milho sofreriam queda de
produtividade de 30%. Entre as propostas para enfrentar esses
efeitos, está o desenvolvimento de uma nova geração de sementes
transgênicas, mais resistentes. “Uma das idéias é analisar espécies
do cerrado, para identificar quais os genes destas plantas
responsáveis pela resistência ao clima”, conta Assad. “Mas há outras
propostas em análise. Como a adoção de práticas para reduzir a
erosão. Hoje, milhares de hectares usados para plantação de grãos
são usados apenas quatro ou cinco meses no ano. É imprescindível
que tais áreas fiquem cobertas. A vegetação é essencial para a
retenção da água naquele espaço de terra.” Assad cita ainda a
inclusão de culturas que possam auxiliar o seqüestro do carbono,
como o eucalipto ou o milho, dendê e feijão. Tanto eucalipto quanto o
dendê citados pelo pesquisador são mais eficazes na captação de
carbono que plantações de soja ou feijão. “Faríamos associação de
culturas economicamente importantes com outras que evitem o
aquecimento.”

O pesquisador do Inpe Carlos Nobre também há anos dedica seus
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estudos aos efeitos provocados pela mudança na temperatura global.
Em seus estudos, ele observa que a região Centro-Leste da Amazônia
é a que apresenta maior potencial de sofrer com o aumento das
temperaturas globais. Atualmente, conta, as chuvas já são menos
abundantes. Nobre observa que na região há um número significativo
de animais que desenvolveram uma espécie de simbiose com a
região que vivem. “Se houver a savanização, muitos deles poderão
ser extintos. E o triste é que algumas das espécies vivem apenas em
determinadas regiões da Amazônia.”

Em outras palavras: há o risco de, com a mudança do clima,
desaparecerem espécies que hoje nem mesmo são conhecidas pelos
cientistas. “Seria um estrago enorme. Sobretudo se levarmos em
conta que há suspeitas de que em toda Amazônia existam plantas e
espécies com grande potencial econômico. Seria uma perda de uma
riqueza que nem chegamos a conhecer.”, diz Nobre.

Os efeitos do aquecimento em outras regiões já começam a ser
sentidos. Nobre cita o exemplo de um anfíbio, batizado de Arlequim,
que vive nos Andes. Com a mudança do microclima, essas espécies
acabaram desenvolvendo fungos na pele. Desapareceram. Os
pesquisadores são unânimes em afirmar que o combate ao
desmatamento é tarefa número 1 no País. Sem falar na adoção de
modelos de energia limpa, renováveis, que reduzam a emissão de gás
carbônico na atmosfera. Neste aspecto, afirmam, o País tem
apresentado bons resultados, como biocombustíveis. “Mas é preciso
ampliar a oferta de matrizes energéticas”.

O Protocolo de Kyoto, tratado internacional discutido no Japão em
1997, é a maior comprovação desse consenso. Por meio desse
documento, ratificado em 1999 pelos países signatários – menos os
Estados Unidos e Austrália –, os governantes, junto dos
pesquisadores, mostraram ter ciência do problema e da parcela de
culpa humana. Tanto que se comprometeram a reduzir em 5,2% a
emissão de gases poluentes até 2012, segundo parâmetros de 1990.

Luiz Gylvam Meira Filho, pesquisador da USP, participante das
discussões sobre o Protocolo e do estudo internacional das metas
para depois de 2012, é otimista quanto à segunda bateria de debates
previstos para o período após o fim da vigência do Protocolo, com
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metas de emissão para 2013 a 2017. “A grande discussão do futuro é
o quanto se deve limitar a emissão de gases do efeito estufa nas
próximas décadas. O ideal a que se quer chegar é diminuir esse
volume pela metade até 2050. As movimentações dentro dos países
têm sido favoráveis para esse caminho, com o início da adoção de
fontes renováveis para a geração de energia, o uso da biomassa,
entre outras soluções”, informa.

Em Pernambuco, a Diretoria de Pesquisas Sociais da Fundação
Joaquim Nabuco realizou no dia 11 de abril a segunda sessão de
2007 do Seminário Permanente de Pesquisa e Atualização Científica -
Sepac -, que debateu "As oportunidades e desafios locais do
aquecimento global". O seminário teve como expositor o pesquisador
social da Fundaj, Adriano Dias, Coordenador-Geral de Ciência e
Tecnologia. Adriano Dias disse que há fenômenos que ele nunca tinha
visto acontecer no País, como ventos com intensidade tão alta na
Região Sudeste, que chegaram a virar aviões no aeroporto Santos
Dumont, no Rio, e a destruir hangares no aeroporto de Congonhas,
em São Paulo. O pesquisador comentou as formas de se mitigar o
aquecimento global e de se adaptar a ele. Uma forma é se proteger
dos raios solares, com a plantação de mais árvores nas ruas e a
construção de ciclovias, para evitar o grande número de automóveis
emitindo CO2 na atmosfera.

O Brasil - para o também coordenador-geral de C&T da Fundaj -
está no caminho certo. “Com o Proálcool, o nosso país foi o primeiro,
e único, a substituir o uso de energia fóssil, como o petróleo, na
produção de combustível, trocando gasolina pelo álcool nos tanques
dos carros”, explicou. Adriano ainda lembrou que o Brasil protegeu
bem a Amazônia, porque se o controle fosse dos norte-americanos,
por exemplo, as áreas desflorestadas da Amazônia seriam bem
maiores, pois eles, como um país capitalista, explorariam muito mais
as riquezas da região amazônica.

A propositura em análise visa a criação de meios de divulgação,
informação e de ações governamentais sobre o assunto, com o intuito
de educar e conscientizar toda a sociedade, principalmente as
crianças e os jovens em formação, sobre as medidas a serem
tomadas para que se evite a aceleração das mudanças climáticas, o
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que provoca o aquecimento global, causador de sérios e danosos
problemas a nós seres humanos.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Meio
Ambiente para parecer, nos termos do art. 190, c/c o art. 102, do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.952/2007
Declara de utilidade pública o Sindicato dos Produtores Rurais de

Curvelo, com sede nesse Município.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Sindicato dos

Produtores Rurais de Curvelo, com sede nesse Município.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 18 de dezembro de 2007.
Doutor Viana
Justificação: Encontrando-se em pleno e regular funcionamento

desde 10/1/96, o Sindicato dos Produtores Rurais de Curvelo, com
sede nesse Município, é entidade constituída para estudo,
coordenação, desenvolvimento, defesa, proteção e representação
legal da categoria econômica dos ramos da agropecuária e do
extrativismo rural.

O Sindicato tem como objetivos pleitear e adotar medidas cabíveis
na defesa dos interesses dos associados, constituindo-se em defensor
e cooperador ativo e vigilante de tudo quanto possa concorrer para a
prosperidade da categoria que representa; estudar e buscar soluções
para os problemas relativos às atividades rurais; promover, quando
couber, a solução, por meios conciliatórios, dos dissídios ou litígios
concernentes às atividades compreendidas em seu âmbito de
representação, entre outros.

- 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 1.953/2007
Dá a denominação de Rodovia Prefeito Geraldo de Barros à rodovia

que especifica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica denominada Rodovia Prefeito Geraldo de Barros a
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rodovia que liga a cidade de Conceição de Ipanema à MG-111, dentro
do próprio Município.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 18 de dezembro de 2007.
Durval Ângelo
Justificação: Esta proposição tem como objetivo dar denominação à

estrada do Município de Conceição de Ipanema que está sendo
asfaltada pelo Pró-Acesso.

Propomos o nome do saudoso Geraldo de Barros, que, como
Prefeito Municipal de Conceição de Ipanema, levou desenvolvimento
e progresso à cidade, além de ter sido o primeiro Prefeito que sonhou
com o asfaltamento da via. Seu nome é marcado como o de alguém
que governou com ética e compromisso com os mais pobres. Seu jeito
simples e popular está inscrito na memória dos munícipes.

Acolho com esta proposição a reivindicação de inúmeras lideranças
locais, especificamente do atual Prefeito Municipal Gottfrid Kaiser, que
foi amigo e é admirador do homenageado.

- 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 1.954/2007
Declara de utilidade pública a Associação das Folias de Reis de

Patos de Minas e Região, 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 das Folias

de Reis de Patos de Minas e Região, com sede no Município de Patos
de Minas.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 18 de dezembro de 2007.
Elmiro Nascimento
Justificação: A Associação das Folias de Reis de Patos de Minas e

Região, com sede em Patos de Minas, é uma entidade civil sem fins
lucrativos e de duração indeterminada, de caráter cultural e
beneficente. Destacam-se entre as suas principais finalidades a
difusão do folclore, notadamente do ciclo do Natal, cultuando através
de cantos, danças e brincadeiras o nascimento de Cristo, a viagem
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dos Reis Magos e a homenagem ao Menino Jesus.
A referida entidade está em pleno e regular funcionamento desde

24/12/2003, e sua Diretoria é composta por pessoas de reconhecida
idoneidade, que desenvolvem atividades voluntárias.

Considerando-se a importância das atividades exercidas pela
Associação das Folias de Reis de Patos de Minas e Região, espero
contar com o apoio dos ilustres Deputados para a aprovação deste
projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.955/2007
Declara de utilidade pública a União Tricordiana das Associações de

Moradores, com sede no Município de Três Corações.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a União Tricordiana das

Associações de Moradores, com sede no Município de Três Corações.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 18 de dezembro 2007.
Leonardo Moreira
Justificação: A União Tricordiana das Associações de Moradores,

com sede no Município de Três Corações é uma sociedade civil sem
fins lucrativos, de caráter social, recreativo, cívico, cultural e de
incentivo artístico. Seu objetivo é o fortalecimento de todas as
Associações de moradores filiadas, por meio de ações sociais, do
esporte, da educação, da cultura.

A entidade presta serviços gratuitos, permanentemente e sem
discriminação de clientela nos projetos, programas, benefícios de
assistência social. Seu trabalho atinge todas as camadas sociais.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no
Estado sejam declaradas de utilidade pública estão enunciados no art.
1º da Lei nº 12.972, de 1998, 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



1898

idôneas e não remuneradas pelo exercício de suas funções.
Ressaltamos a importância da prestação de seus serviços à

comunidade e, diante do exposto, contamos com o apoio dos colegas
para a aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.956/2007
Institui a política estadual de proteção ao nascituro e dá outras

providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituída a política estadual de proteção ao nascituro

nos termos do disposto nesta lei.
Art. 2º - A política estadual de proteção ao nascituro tem os

seguintes objetivos gerais:
I - zelar pela garantia dos direitos do nascituro;
II - promover políticas públicas e sociais que permitam seu

desenvolvimento sadio e harmonioso e o seu nascimento em
condições dignas de existência;

III - articular os Poderes do Estado, organizações não
governamentais e a sociedade civil para a construção de políticas
públicas de proteção do nascituro.

Art. 3º - Caberá ao Estado:
I - desenvolver programas de saúde sexual e reprodutiva, abordando

a prevenção da gravidez precoce, os direitos do nascituro e o
planejamento familiar;

II - capacitar profissionais de saúde e respectivos agentes públicos
para fornecer apoio psicológico, médico e social para gestantes;

III - implantar programas que amparem as jovens vítimas de abuso
sexual;

IV - incluir, nas escolas públicas, atividade curricular objetivando à
discussão e à conscientização dos direitos do nascituro;

V - promover ações e campanhas de conscientização contra a
violência sexual e o aborto durante a primeira semana do mês de
outubro.

Art. 4º - As despesas decorrentes da aplicação desta lei serão
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custeadas com recursos provenientes da Lei Orçamentária.
Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 18 de dezembro de 2007.
Eros Biondini
Justificação: “Teus olhos viram o meu embrião. No teu livro estão

todos inscritos os dias em que foram fixados e cada um deles nele
figura” (Sl 138,16.).

O nascituro é um ser humano concebido e ainda não nascido, mas
cujos direitos têm sido garantidos por lei em vários países, tais como
os Estados Unidos da América do Norte, onde o nascituro tem os
mesmos direitos de pessoa, em caso de crime.

Na Itália, a partir de 2004, o embrião humano tem os mesmos
direitos de qualquer cidadão.

Para nossa alegria, na Câmara dos Deputados tramita o Estatuto do
Nascituro, que contém os direitos a ele inerentes, na qualidade de
criança por nascer.

No Brasil, o nascituro tem direitos já previstos em leis esparsas, tais
como o de receber doação (art. 542 do Código Civil), de receber um
curador especial quando seus interesses colidirem como o de seus
pais (art. 1.692 do Código Civil), de ser adotado (art. 1.621 do Código
Civil), de adquirir herança (art. 1.798 e 1.799 do Código Civil) e de
nascer (art. 7º do Estatuto da Criança e do Adolescente).

O Estatuto do Nascituro vem promover a compilação desses direitos
e torna integral a proteção ao nascituro, sobretudo no que se refere
aos direitos de sua personalidade.

Nossa intenção é construir juntos uma política de proteção ao
nascituro, tendo como expectativa a aprovação do Estatuto do
Nascituro.

Assim sendo, contamos com o apoio de nossos nobres pares para a
aprovação deste projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Direitos
Humanos para parecer, nos termos do art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.957/2007
Altera a Lei nº 11.404, de 25 de janeiro de 1994, que contém normas

de execução penal.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º - O art. 128 da Lei nº 11.404, de 25 de janeiro de 1994, passa
a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 128 - O estabelecimento penitenciário destinado às mulheres
disporá de dependência dotada de material de obstetrícia, para,
excepcionalmente, atender à mulher grávida ou à parturiente cujo
estado não permita a transferência para hospital civil.

Parágrafo único - Fica garantida à gestante a transferência para
unidade de saúde capacitada, com vistas à prestação de atendimento
apropriado, nas quatro semanas antecedentes à data prevista para o
parto.”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 18 de dezembro de 2007.
Eros Biondini
Justificação: A Lei nº 11.404, de 25/1/94, que contém normas de

execução penal, em seu art. 128, tratou de garantir a existência, nas
dependências dos estabelecimentos penitenciários, de material de
obstetrícia para atender à mulher grávida ou à parturiente, o qual,
segundo o texto vigente, será usado em caso de urgência em que não
houver condições de transferir a detenta para hospital civil.

Sabemos que, infelizmente, a realidade é outra. Não encontramos
no ambiente penitenciário as plenas condições para atendimento à
gestante e muito menos para um parto seguro.

Por isso, pretendemos que a lei garanta a transferência da gestante
para unidade de saúde capacitada, protegendo tanto a ela quanto a
seu filho - direito dela e dever do Estado.

Contamos com a aprovação deste projeto por acreditarmos tratar-se
de proposta que garante a dignidade e a vida da mulher e de seu filho.

- 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 1.958/2007
Declara de utilidade pública a Creche Sonho de Criança, com sede

no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Creche Sonho de

Criança, com sede no Município de Belo Horizonte.
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Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
Sala das Reuniões, 18 de dezembro de 2007.
Gláucia Brandão
Justificação: A Creche Sonho de Criança é entidade que não possui

fins lucrativos, realizando valoroso trabalho junto às crianças de 2 a 5
anos, na promoção da saúde, educação cultura e lazer. Conforme
documentação que apresenta, cumpre todas as exigências legais,
sendo merecedora do título que a tornará uma entidade de utilidade
pública. Para tanto, solicito aos nobres pares a aprovação do projeto
em escopo.

- 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 1.959/2007
Autoriza o Poder Executivo do Estado de Minas Gerais a alienar os

imóveis que especifica, de propriedade do Instituto de Previdência dos
Servidores do Estado de Minas Gerais - Ipsemg -, com destinação dos
recursos decorrentes desta alienação à área de saúde do Ipsemg.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo do Estado de Minas Gerais

autorizado a alienar os seguintes imóveis pertencentes ao Instituto de
Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais - Ipsemg -,
conforme abaixo especificado:

I - uma área de 50.416,00m², situada no lugar denominado Fazenda
do Bom Jesus, no Município de Contagem, havida por escritura
pública registrada sob a matrícula n° 45.810, no li vro n° 2, no Cartório
do Registro de Imóveis da Comarca de Contagem;

II - imóvel constante do plano urbanístico da Prefeitura de Betim e
da planta de parcelamento em lotes, os quais são o de n° 1, com área
de 495m², o de n° 2, com área de 420m², o de n° 3, com área de
410m², o de n° 4, com área de 408m², o de n° 5, com  área de 405m²,
o de n° 6, com área de 400m², o de n° 7, com área d e 397m² e o de n°
8, com área de 395m², cada um deles com 12m de testada para uma
rua sem nome, recentemente aberta, nos terrenos do vendedor Alcino
Alves Machado e outros, a qual se destina a ligar a Rua Serrado aos
terrenos do alto da Vila Vicentina, faltando ainda ser aberta no ponto
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de junção com a Rua Vicente, bem como os lotes n°s 1 e 2,
respectivamente com áreas de 430m² e 360m², localizados na Rua
Antônio Monteiro Lara, no alto da Vila Vicentina, no Município de
Betim, perfazendo a área total de 4.120m², lavrados por escritura
pública registrada sob a matrícula n° 12.438, do li vro 3-N, fls. 07, no
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Betim;

III - imóvel comercial constituído por 22 salas de nºs 1.801 a 1.822
no 18° pavimento do Edifício Caxias-Condomínio, loc alizado na
Avenida Amazonas, n° 115, Centro, no Município de B elo Horizonte,
com área total de 808,95m², lavradas por escrituras públicas
registradas, respectivamente, sob as matrículas nºs 7.594 a 7.615, no
Cartório de Registro de Imóveis do 4° Ofício da Com arca de Belo
Horizonte; e

IV - imóvel rural denominado Fazenda Vargem de Betim, também
conhecida por Fazenda da Várzea, situado no Município de Betim,
cadastrado no Incra sob o código 426 024 000 981, com área total de
136,10ha, equivalente a 554.216,45m², lavrado por escritura pública
do livro 289, fls. 137 a 140, no Cartório do 5° Ofí cio de Notas da
Comarca de Belo Horizonte.

Parágrafo único - As alienações de que se trata este artigo serão
precedidas de avaliação, a cargo de comissão a ser designada pelo
Presidente do Ipsemg, observado o disposto no § 5° do art. 18 da
Constituição do Estado e no inciso I do art. 17 da Lei Federal n° 8.666,
de 21 de junho de 1993.

Art. 2° - Os recursos provenientes da alienação dos  imóveis de que
trata esta lei serão destinados única e exclusivamente às áreas de
saúde do Ipsemg, principalmente à ampliação do Hospital Governador
Israel Pinheiro e aquisição de equipamentos necessários a sua
atividade finalística, entre outras prioridades da área de saúde desse
Instituto.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Reuniões, 18 de dezembro de 2007.
Ivair Nogueira
Justificação: Os imóveis descritos neste projeto de lei pertencem ao

patrimônio do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do
Estado de Minas Gerais - Ipsemg - e encontram-se atualmente sem
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destinação específica.
O Ipsemg passa por sérias dificuldades para consecução de seus

objetivos finais, sendo o valor decorrente da alienação dos citados
imóveis de grande valia para se alcançarem objetivos específicos de
prestação condizente de serviços de saúde aos seus segurados e
beneficiários, especificamente no que se refere à necessidade de
ampliação do Hospital Governador Israel Pinheiro e aquisição de
equipamentos necessários a sua atividade finalística, entre outras
prioridades da área de saúde desse Instituto.

Dessa forma, conto com o apoio dos nobres pares para 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 1.960/2007
Declara a utilidade pública a Associação Beneficente Batista Torre

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

Batista Torre de Oração, com sede no Município de Contagem.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 18 de dezembro de 2007.
Vanderlei Miranda
Justificação: A Associação Beneficente Batista Torre de Oração é

uma entidade não governamental sem fins lucrativos, registrada sob o
nº 8854, CNPJ nº 08.337.266/001-36, com a finalidade de promover
melhoramentos para a comunidade nos planos social, econômico e
espiritual, por meio de atividades e cursos profissionalizantes.

Diante do exposto, peço aos nobres pares a aprovação deste
projeto.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.961/2007
Declara de utilidade pública a Fundação Algot Svensson, 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 estadual a Fundação

Algot Svensson, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 18 de dezembro de 2007.
Vanderlei Miranda
Justificação: A Fundação Algot Svensson, com sede no Município de

Belo Horizonte, é uma entidade não governamental, sem fins
lucrativos, criada em 23/3/2005, com a finalidade de promover
educação básica, profissionalizante, superior, cursos livres e
transculturais.

Pretende-se, com este projeto, assegurar à referida Fundação
melhores condições para o desenvolvimento das suas atividades, uma
vez que a entidade atende os requisitos da Lei nº 1.972, de 1998.
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 Educação, para deliberação, nos termos do art. 188,
c/c o art. 103, inciso I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.962/2007
Declara de utilidade pública a Creche Santa Terezinha do Bairro

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

Terezinha do Bairro Jaqueline, com sede no Município de Belo
Horizonte.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 18 de dezembro de 2007.
Vanderlei Miranda
Justificação: A Creche Santa Terezinha do Bairro Jaqueline é

entidade não governamental sem fins lucrativos, criada em 30/1/2004,
registrada sob o nº 64.470, no Livro A-50 do Cartório do Registro Civil
das Pessoas Jurídicas. Tem como finalidade o atendimento a crianças
até 6 anos, oferencendo-lhes educação, alimentação, promoção da
saúde, cultura, lazer, esporte, estudo e pesquisa, enfim, o
desenvolvimento integral, contribuindo para o exercício da cidadania.
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Diante do exposto, peço aos nobres pares a aprovação do projeto
que apresentamos.

- 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 1.963/2007
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Instituto Educacional Cândida

de Souza, entidade mantenedora da Faculdade de Engenharia de
Minas Gerais - Feamig -, o imóvel que especifica.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Instituto

Educacional Cândida de Souza, entidade mantenedora da Faculdade
de Engenharia de Minas Gerais - Feamig -, o imóvel constituído de um
terreno com área de 426,51m² (quatrocentos e vinte e seis metros e
cinqüenta e um decímetros quadrados), havido de Amélio Lobo e sua
mulher, A. Altina da Costa Lobo, constituído pelos lotes 10 e 12 do
quarteirão nº 56 do Plano de Urbanização da Gameleira, no qual se
acha construída uma casa com 87,44m² (oitenta e sete metros e
quarenta e quatro decímetros quadrados) de área coberta,
confrontando com a Rua 44; pelo lado esquerdo, confrontando com o
lote 14; pelo lado direito, confrontando com os lotes 8 e 2; e, pelos
fundos, confrontando com os lotes 5 e 7.

Parágrafo único - O imóvel de que trata este artigo destina-se à
expansão da infra-estrutura da Faculdade de Engenharia de Minas
Gerais - Feamig -, viabilizando a criação de novos cursos; à expansão
de seus laboratórios de informática, química e física e à criação de
uma estrutura administrativa que atenda à instituição, bem como à
ampliação dos programas sociais por ela realizados.

Art. 2º - O imóvel a que se refere esta lei 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 no
artigo anterior.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 18 de dezembro de 2007.
Paulo Cesar
Justificação: O Estado possui, no Município de Belo Horizonte, o
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imóvel constituído pelos lotes 10 e 12 do quarteirão nº 56 do Plano de
Urbanização da Gameleira, confrontando com a Rua 44, no qual se
acha construída uma casa com 87,44m² de área coberta, cedido para
ser ocupado pela Congregação das Irmãs Auxiliares de Nossa
Senhora da Piedade, destinação essa que não está sendo cumprida.

A referida cessão tinha como destinação legal a instalação, pela
Congregação, de um miniambulatório para atendimento à
comunidade, no prazo de cinco anos. Entretanto, decorridos mais de
26 anos, o miniambulatório não foi instalado, servindo a construção
existente no terreno como moradia do motorista da Congregação,
deixando de cumprir, portanto, sua destinação legal, o que determina
o retorno de seu domínio ao Estado.

Ressalte-se que o terreno em questão localiza-se na quadra onde se
encontra localizada a Feamig, que, para atender a demanda hoje
existente, necessita da referida área para a expansão, de sua infra-
estrutura. Com essa expansão, viabilizar-se-á a criação de novos
cursos que já estão sendo elaborados; a expansão dos laboratórios de
informática, química e física e a criação de uma estrutura
administrativa que atenda à Faculdade, bem como a ampliação dos
programas sociais realizados atualmente pela instituição. Importante
salientar que já existe um projeto técnico para a expansão da
Faculdade, exigência do Ministério da Educação - MEC - para
aprovação da ampliação proposta.

A área onde hoje se localiza o Instituto Educacional Cândida de
Souza foi cedida à mesma época e no mesmo termo de cessão da
área à Congregação, tendo cumprido sua destinação legal com a
criação da Feamig, reconhecida como uma das 15 melhores
faculdades isoladas do País, conforme o “Guia do Estudante Melhores
Universidades”, da Ed. Abril, nas edições de 2002, 2003 e 2006.

Com o cumprimento de sua destinação legal, tornou-se a área
propriedade do Instituto, e, com a doação pleiteada, este pretende
viabilizar a expansão das atividades de ensino para atender a
demanda existente, além de melhorar sua acessibilidade para os
alunos com deficiência física, conforme previsto no citado projeto
técnico.

Feitas tais considerações, esperamos o apoio dos nobres pares
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desta Casa para que esta proposição seja aprovada, de forma a
permitir a transferência da propriedade do referido imóvel, que
certamente dará uma finalidade social bem mais ampla e justa ao
terreno em questão.

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

REQUERIMENTOS
Nº 1.701/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita

seja formulado voto de congratulações com a Rede Minas de
Televisão por ter recebido o Prêmio Aberje. (- À Comissão de
Transporte.)

Nº 1.702/2007, do Deputado Domingos Sávio, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a comunidade do Município de
Perdigão pelo transcurso do 54º aniversário de sua emancipação. (- À
Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 1.703/2007, do Deputado Gustavo Valadares, em que solicita
seja formulado voto de congratulações com o Sr. Luís Flávio Sapori
pelo lançamento do livro “Segurança pública no Brasil: desafios e
perspectivas”. (- À Comissão de Segurança Pública.)

Nº 1.704/2007, do Deputado Hely Tarqüínio, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o “Jornal da Associação
Médica de Minas Gerais” pela comemoração dos 50 anos de
fundação. (- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente
pelo Deputado Doutor Viana. Anexe-se ao Requerimento 1.676/2007
nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno.)

Nº 1.705/2007, do Deputado Jayro Lessa, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a Ordem dos Advogados do
Brasil- Seção Minas Gerais- pela passagem dos seus 75 anos. (- À
Comissão do Trabalho.)

Nº 1.706/2007, do Deputado Jayro Lessa, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a Escola Estadual Dom
Benevides, de Mariana, pela conquista do 1º lugar no Programa de
Avaliação da Alfabetização do Governo de Minas Gerais - Proalfa-
2007. (- À Comissão de Educação.)

Nº 1.707/2007, do Deputado Luiz Humberto Carneiro, em que
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solicita seja formulado voto de congratulações com o Prefeito
Municipal de Araxá pela eleição do Complexo do Barreiro, nesse
Município, como uma das " Sete Maravilhas de Minas ".

Nº 1.708/2007, do Deputado Luiz Humberto Carneiro, em que
solicita seja formulada manifestação de aplauso à revista “Encontro”
pela realização da eleição " Sete Maravilhas de Minas ". (- Distribuídos
à Comissão de Turismo.)

Nº 1.709/2007, do Deputado Luiz Humberto Carneiro, em que
solicita seja formulada manifestação de aplauso ao Sr. Lucas
Figueiredo pela conquista do Prêmio Esso de Reportagem-edição
2007- com a reportagem “O livro secreto do exército”.

Nº 1.710/2007, do Deputado Luiz Humberto Carneiro, em que
solicita seja formulada manifestação de aplauso ao jornal “Estado de
Minas” pela conquista do Prêmio Esso de Reportagem-edição 2007-
com a reportagem “O livro secreto do exército”. (- Distribuídos à
Comissão de Transporte.)

Nº 1.711/2007, do Deputado Padre João, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Sérgio Luiz Milagre,
Delegado Seccional da 37ª Delegacia Seccional da Polícia Civil de
Ouro Branco, por sua promoção à classe final da carreira como
Delegado-Geral da Polícia Civil.

Nº 1.712/2007, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas a que seja
autorizada a aquisição de autoplataformas hidráulicas de combate a
incêndio para o Corpo de Bombeiros Militar do Estado. (- Distribuídos
à Comissão de Segurança Pública.)

Nº 1.713/2007, do Deputado Eros Biondini, em que solicita seja
formulada manifestação de aplauso ao Padre Jonas Abib pelo
recebimento do título de Monsenhor, concedido pelo Papa Bento XVI,
e pela passagem dos seus 70 anos de vida. (- À Comissão de
Cultura.)

Nº 1.714/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja formulado apelo ao Ministério Público do Trabalho com vistas a
que seja solucionado o problema de atendimento médico dos
trabalhadores aposentados da Empresa Brasileira de Correios e
Telégrafos. (- À Comissão de Saúde.)
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Nº 1.715/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja formulado apelo ao Juiz de Direito da Comarca de Igarapé com
vistas a que seja agilizado o julgamento do Mandado de Segurança nº
1.0000.06.443698-3/000. (- À Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 1.716/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja encaminhado ao Coordenador das Promotorias de Defesa do
Patrimônio Público pedido de informações sobre a apuração de fatos
denunciados a esta Comissão pela Sra. Adriana Inês Alves, referentes
ao acúmulo de cargos e salários por servidores comissionados da
Famuc, os quais já seriam do conhecimento dessa Promotoria. (- À
Mesa da Assembléia.)

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados

Roberto Carvalho e Dalmo Ribeiro Silva.
Questões de Ordem

O Deputado João Leite - Pela ordem, Sr. Presidente. Quero tratar da
matéria lida pelo Deputado Gustavo Valadares.

O Sr. Presidente - A Presidência avisa ao Deputado João Leite que
temos oradores inscritos e a concessão da questão de ordem é na
fase seguinte.

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, quero tratar dessa matéria
específica e solicito a V. Exa. que me conceda o tempo para isso.
Essa é a minha solicitação.

O Sr. Presidente - A Presidência, democraticamente e pedindo a
cooperação dos oradores inscritos, abrirá uma exceção e concederá
ao Deputado João Leite questão de ordem para comentar a matéria
lida; posteriormente, concederá a palavra ao Deputado Adalclever
Lopes.

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, quero lamentar essa
correspondência da Copasa, porque ficamos em dúvida com relação a
com que correspondência devemos ficar: com a que tenho em mãos,
que trata justamente dessa área e na qual a Copasa, nas fls. 658 a
660, assim se manifesta: “A Copasa considera fundamental a
preservação da concavidade natural existente, tendo em vista a sua
importância hidrogeológica para recarga dos poços tubulares
profundos de baterias do Cercadinho”? E ainda diz a Copasa: “Pelo
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exposto e face à fragilidade ambiental da área, o parecer sobre a
viabilidade técnica do empreendimento somente poderá ser elaborado
após a apresentação, para avaliação da Copasa, dos estudos de
impacto ambiental, abrangendo, entre outros aspectos, aqueles
referentes à preservação da concavidade natural existente no
terreno”. Em reunião nesta Casa, o Superintendente de Recursos
Hídricos e de Meio Ambiente da Copasa assim se pronunciou, nas fls.
808 a 811: “E essa concavidade que está nos lotes 1 e 2 é
fundamental para a preservação da recarga dos mananciais do
Cercadinho”. Continua ainda: “A nossa preocupação é preservar os
lotes 1 e 2 dessa quadra 84, onde está localizada essa concavidade
(...) É fundamental preservar. Não podemos deixar aterrar essa área
(...) A nossa solicitação é para que se preserve a concavidade”.
Tratava a Copasa da liberação, pela Prefeitura de Belo Horizonte, da
construção de 12 torres de apartamentos residenciais. Diz: “Não
somos contra a construção das torres, somos contra o aterramento
das concavidades 1 e 2, que trará o desabastecimento de água para o
Santa Lúcia, Belvedere, Olhos d’Água e parte de Nova Lima”. Ora, Sr.
Presidente, agora vem uma correspondência da Copasa dizendo que
não precisa da área, sendo que, em manifestação anterior, ela dizia
que a água do Cercadinho era fundamental para o abastecimento do
Santa Lúcia, Belvedere, Olhos d’Água e parte de Nova Lima. O que
mudou? A Copasa? O manancial do Cercadinho? A concavidade não
é mais necessária? O que está acontecendo? Uma empresa como a
Copasa, que merece o respeito de todos nós, produzir, em tão pouco
tempo, duas manifestações totalmente conflitantes, sem nenhum
sentido. Lamento que a Copasa tenha enviado a esta Casa essa
manifestação, na qual não acreditamos. Espero que a Copasa se
pronuncie tecnicamente, e temos este documento em mãos. Lamento
que a empresa faça essa manobra de última hora para tentar atender
a não sei quem. Não é aos moradores da região, que dependem do
abastecimento do manancial do Cercadinho, que se manifestaram
nesta Casa ontem e colocaram suas faixas na entrada da Assembléia,
sendo rapidamente retiradas pela Prefeitura de Belo Horizonte. Não é
a eles que a Copasa está respondendo; não é ao interesse daqueles
que dependem do abastecimento do manancial do Cercadinho.
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Indago à Copasa se fico com o parecer técnico do documento
anterior, com sua manifestação quanto a um pedido de licenciamento,
feito à Prefeitura de Belo Horizonte, de uma construtora que pretende
construir 800 apartamentos residenciais numa área de preservação
ambiental. Fico com essa manifestação anterior ou com esse arranjo
que foi trazido a esta Casa nesta tarde? Lamento que uma empresa
que pertence ao povo de Minas Gerais se preste a isto que
presenciamos hoje à tarde. Sr. Presidente, peço-lhe o encerramento,
de plano, desta reunião por falta de quórum. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Como já havia dito ao Deputado João Leite, a
Presidência vai conceder a palavra ao Deputado Adalclever Lopes,
que também a havia solicitado.

O Deputado Adalclever Lopes - Sr. Presidente, indo na mesma linha
de raciocínio do Deputado João Leite e parafraseando o nosso
querido Presidente da República, nós que somos metamorfose
ambulante, gostaria de dizer que há um requerimento nosso
relativamente a esse projeto. Apesar de pensar de maneira totalmente
diferente do modo de pensar do Deputado João Leite, não há
ansiedade alguma para votá-lo agora. Tenho um requerimento
solicitando a inversão da pauta, pondo-o por último e deixando para o
próximo ano o debate sobre ele. Lá não há essa concavidade nem
esse interesse de Belo Horizonte. Sou a favor do empreendimento lá e
totalmente contra o que disse o Deputado João Leite. Não há
ansiedade alguma para votá-lo, até porque sou autor dele. Teremos
todo o ano para discutir sobre ele com mais tranqüilidade, nesta Casa.
Perderemos a alça, mas parece que a questão - aliás, quando não
votada a CPMF - já tinha sido sepultada. Portanto, Sr. Presidente,
solicito o encerramento, de plano, da reunião, tendo em vista que não
há quórum suficiente para a continuação da reunião. Muito obrigado.

O Deputado Alencar da Silveira Jr. - Sr. Presidente, solicito a
recomposição de quórum.

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

O Sr. Secretário (Deputado Getúlio Neiva) - (- Faz a chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 24 Deputados, que,
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somados aos 10 nas comissões, totalizam 34 parlamentares.
Portanto, há número regimental para a continuação dos nossos
trabalhos.

Questões de Ordem
O Deputado Alencar da Silveira Jr. - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

telespectadores da TV Assembléia, a qual criamos justamente para
transparência desta Casa, de modo que os trabalhos legislativos
chegassem à casa de cada um dos mineiros, caminhamos rumo ao
canal aberto para toda Belo Horizonte e região metropolitana. Ontem
estivemos em mais uma reunião da União Nacional dos Legisladores
Estaduais - Unale. Sr. Presidente, fizemos uma moção em uma das
nossas reuniões, na do dia 27 de julho - desta Casa também saiu uma
-, solicitando ao Ministro Nélson Jobim e ao Sr. Sérgio, Presidente da
Infraero, fiscalização maior pelos preços abusivos dos produtos
cobrados nos aeroportos. Explicava que o suco da marca Mais, que
na porta desta Casa ou nos bares do entorno custa R$1,80, no
aeroporto custava R$5,50. Para nossa surpresa, ontem, o Presidente
da nossa entidade passava-nos a resposta do Ministro Nélson Jobim,
assinada pelo Sr. Sérgio, Presidente da Infraero. O Presidente da
Infraero teve a coragem de colocar em sua resposta: “Ressalvo que,
muito embora não seja adequado a Infraero estabelecer e fixar preços
dos varejistas, compete, sim, ao agente fiscalizador de cada Estado -
ao Procon - fazer a visita”. É por isso que no Brasil a aviação está
esse caos. É um absurdo o Presidente da Infraero alugar no aeroporto
uma cantina, uma loja, uma lanchonete para determinado empresário
e não poder fixar o preço dos produtos, principalmente se o usuário só
pode se utilizar desse estabelecimento, ainda mais se está na sala de
embarque. Como entender este Brasil, Sr. Presidente? Estou
solicitando ao Procon Estadual que faça uma vigília nos aeroportos de
Minas Gerais, mesmo no de Confins. O preço está abusivo, sendo que
o passageiro já está pagando caro pelos vôos atrasados. Todavia, o
Ministro e o Presidente da Infraero têm a coragem de falar que não
têm nada com isso. Por não terem nada com isso é que o Brasil está,
no popular, “nessa que está”, Sr. Presidente. É por isso que o setor da
aviação civil, hoje, no Brasil, está do jeito que está. A carta, que vem
assinada pelo Ministro Nélson Jobim e pelo Sr. Sérgio, Presidente da
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Infraero, afirma que eles não têm nada com isso. Deixam o passageiro
continuar sendo roubado. O passageiro, nos aeroportos,
principalmente nas salas de embarque, está sendo roubado. Em
Minas Gerais não podemos deixar isso continuar acontecendo. Esse
documento foi encaminhado a todos os Deputados do Brasil, por
intermédio da nossa entidade. Estamos fazendo uma corrente para
que todas as Assembléias solicitem aos Procons Estaduais que
procedam a esse tipo de fiscalização. Estou encaminhando ao
Deputado Délio Malheiros cópia desta correspondência, pedindo a ele
que providencie para que a Comissão de Defesa do Consumidor faça,
com urgência, visita ao Aeroporto de Confins a fim de verificar que a
mesma Coca-Cola que lá é vendida por R$2,50, custa só R$1,20 em
outros locais. É um roubo uma lata de suco custar R$5,50. Estão
deixando o passageiro, que já paga caro pela passagem aérea e
pelos atrasos, ser roubado nos aeroportos, com o aval do governo
Lula, em quem votei. Obrigado.

O Deputado Irani Barbosa - Sr. Presidente, estou encaminhando a
V. Exa. questão de ordem relativa ao projeto de lei enviado pelo
Governador, que trata do ICMS. Estou formulando a questão de
ordem por escrito, mas faço questão de ler para passar a V. Exa.
Antes de formular a questão de ordem, gostaria de frisar a V. Exa. que
me colocarei em impedimento para votar o projeto de lei da anistia e
de mudanças no ICMS em Minas Gerais, porque fui beneficiado por
uma empresa que se chama Cristalserv, que não sei se faz parte de
um conglomerado, de uma máfia ou de uma quadrilha. Conforme as
contas que prestei, na minha campanha recebi R$100.000,00 de
doação. Por isso me colocarei em impedimento porque sou proibido,
pelo Regimento Interno e pelas Constituições do meu Estado e do
meu País, de votar matéria do meu interesse. Por isso, passo a
formular a seguinte questão de ordem: “Exmo. Sr. Presidente da
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, o Deputado que
este subscreve, nos termos do art. 165 do Regimento Interno, vem
formular a seguinte questão de ordem quanto à aplicação do art. 46,
parágrafo único, do Regimento Interno, denunciando o reiterado
desrespeito a este dispositivo e suscitando a nulidade dos atos
praticados em virtude de seu descumprimento. É que o parágrafo
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único do art. 46 da norma interna expressamente prescreve que: ‘O
Deputado não poderá presidir os trabalhos da Assembléia Legislativa
ou de comissão, nem ser designado relator, quando se estiver
discutindo ou votando assunto de seu interesse pessoal ou quando se
tratar de proposição de sua autoria’. Temos aqui duas situações
distintas, mas que padecem do mesmo vício regimental, que maculam
em todo a tramitação de determinada matéria que está hoje para ser
votada em turno único nesta Casa. O Projeto de Lei nº 1.585 foi
apreciado pela Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária,
cujo Presidente, Deputado Zé Maia, teve a sua campanha eleitoral -
como a minha - financiada, em grande parte, por empresas do ramo
do açúcar e do álcool, empresas essas que foram beneficiadas com
esse projeto e que hoje devem ao Fisco. Pela exegese do art. 46,
parágrafo único, do Regimento e pela aplicação dos princípios
constitucionais da moralidade pública, jamais poderia o Deputado Zé
Maia ter presidido as reuniões da Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária quando foi apreciado o Projeto de Lei nº
1.585, que concede isenção e anistia aos empresários que
financiaram a sua campanha eleitoral. Este é apenas o primeiro vício
regimental na tramitação desse projeto de lei. O segundo vício,
também relacionado à aplicação do parágrafo único do art. 46 do
Regimento Interno na tramitação do Projeto de Lei nº 1.585, é de
gravidade ainda maior: refere-se à designação do relator da matéria,
tanto na comissão quanto em Plenário, designação esta efetivada pela
Presidência. O eminente Deputado Jayro Lessa, a toda sorte de
provas, tem não só interesse como parlamentar, mas tem interesse
econômico no Projeto de Lei nº 1.585, uma vez que é um grande
empresário - graças a Deus, bem-sucedido - e que vários de seus
negócios se beneficiam com as isenções e anistias relatadas por ele
próprio. É patente o vício que contém o cerne desse projeto;
interesses pessoais e econômicos permearam toda a sua tramitação,
em flagrante desrespeito à norma regimental. Não poderia o interesse
privado e individual sobrepor-se ao interesse público e coletivo, que é
o interesse pelo qual esta Casa tem a obrigação constitucional de
zelar, guardar e manter. Dessa forma, considerando que a
tempestividade da decisão desta questão de ordem tem que ser
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manifestada antes da votação do Projeto de Lei nº 1.585, pois se trata
de questão relacionada à nulidade de sua tramitação, requer este
Deputado seja respondida sobre a nulidade da nomeação do relator,
Deputado Jayro Lessa, considerado o flagrante interesse pessoal na
matéria e das discussões de votações ocorridas na Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária, sob a Presidência do
Deputado Zé Maia, dado o seu inequívoco interesse econômico. Sala
das Reuniões, 18 de dezembro de 2007”. Sr. Presidente, solicito que
encerre esta reunião por falta de quórum, reservando o meu tempo
para a próxima reunião. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Sua questão de ordem será respondida
oportunamente, após uma análise profunda.

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 19, às 9 e às 20 horas, nos
termos dos editais 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 anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 85ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 12/12/2007

Presidência do Deputado José Henrique
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Atas - Questão de

ordem - Inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos -
Palavras do Sr. Presidente - Encerramento.

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

Carvalho - Dinis Pinheiro - Alencar da Silveira Jr. - Adalclever Lopes -
Ademir Lucas - Agostinho Patrús Filho - Antônio Carlos Arantes -
Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Bráulio Braz - Carlos
Mosconi - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Chico
Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Délio Malheiros - Delvito
Alves - Dimas Fabiano - Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor
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Rinaldo - Durval Ângelo - Elisa Costa - Elmiro Nascimento - Eros
Biondini - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gil Pereira -
Gilberto Abramo - Gláucia Brandão - Gustavo Valadares - Hely
Tarqüínio - Inácio Franco - Irani Barbosa - Jayro Lessa - João Leite -
Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Luiz
Humberto Carneiro - Luiz Tadeu Leite - Mauri Torres - Padre João -
Paulo Cesar - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise -
Rômulo Veneroso - Ronaldo Magalhães - Ruy Muniz - Sargento
Rodrigues - 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 20h3min, 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
Atas

- O Deputado João Leite, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura
das atas das duas reuniões anteriores, que são aprovadas sem
restrições.

Questão de Ordem
O Deputado Lafayette de Andrada - Sr. Presidente, solicito o

encerramento, de plano, da reunião, por falta de quórum para a
continuação da discussão e da votação das matérias.

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. 274 do Regimento Interno, encerra

a discussão, em turno único, do Projeto de Lei nº 1.585/2007, uma vez
que permaneceu em ordem do dia por quatro reuniões; e informa ao
Plenário que, no decorrer da discussão, foram apresentadas ao
projeto 25 emendas, sendo uma do Deputado Vanderlei Jangrossi,
que recebeu o nº 115, uma do Deputado Vanderlei Miranda, que
recebeu o nº 116, duas do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, que



1917

receberam os nºs 117 e 118, uma do Deputado Adalclever Lopes e
outros, que recebeu o nº 119, uma do Deputado Weliton Prado, que
recebeu o nº 120, dezessete do Deputado Irani Barbosa, que
receberam os nºs 121 a 136 e 139, uma do Deputado Délio Malheiros,
que recebeu o nº 137, uma do Deputado Alencar da Silveira Jr., que
recebeu o nº 138, e duas do Deputado Walter Tosta, que receberam
os nºs 140 e 141, para as quais a Presidência designará relator em
Plenário em momento oportuno; deixando de ser recebidos, nos
termos do inciso III do art. 173 do Regimento Interno, um substitutivo e
27 emendas do Deputado Irani Barbosa, por serem idênticos ao
Substitutivo nº 2 e às Emendas nºs 15, 16, 18, 23, 24, 50, 51, 53, 54,
59, 62, 63, 66, 67, 72, 73, 82, 94, 97, 98, 101, 102, 104, 106, 107, 108
e 109.

- O teor das emendas apresentadas é o seguinte:
EMENDAS AO PROJETO DE LEI Nº 1.585/2007

EMENDA Nº 115
Altera o § 40 a que se refere o art. 12 acrescentando a expressão

"bem como os tubos utillizados para irrigação".
Sala das Reuniões, 12 de dezembro de 2007.
Vanderlei Jangrossi

EMENDA Nº 116
Acrescente-se onde convier:
“ ... - Fica o Poder Executivo autorizado, na forma, no prazo e

condições previstas em regulamento, a reduzir para 6% (seis por
cento) a carga tributária nas operações internas promovidas por
estabelecimento cujo processo de manufatura e produto final tenha
utilizado exclusivamente como matéria-prima sucata ou qualquer outro
tipo de resíduo.”.

Sala das Reuniões, 12 de dezembro de 2007.
Vanderlei Miranda

EMENDA Nº 117
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
“Art. ... - O Poder Executivo excluirá a exigência de valores relativos

a créditos tributários cuja intimação do lançamento de ofício tenha
ocorrido após 60 (sessenta) meses contados dos respectivos fatos
geradores.”.
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Sala das Reuniões, 12 de dezembro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva
Justificação: Esta proposição busca resguardar o princípio da

segurança jurídica, intensamente relacionado ao Estado Democrático
de Direito, podendo ser considerado inerente e essencial a este e um
dos princípios basilares a lhe dar sustentação. É cediço que a função
precípua do Direito consiste em balizar os comportamentos do
homem, da sociedade e do Estado para que, havendo conhecimento
prévio do que cada um pode ou não pode fazer, do que é válido ou
inválido, no plano jurídico, as relações se estabeleçam entre eles
dentro de uma ordem que propicie, tanto quanto possível, segurança e
establidade. Nesse âmbito de análise, tal estabilidade corresponde
também à necessidade básica do homem de conduzir, planejar,
estruturar sua vida de forma autônoma, com um grau mínimo de
previsibilidade, de modo a assegurar para si mesmo uma coexistência
pacífica com os demais integrantes da sociedade e com o próprio
Estado - especialmente neste último caso, pois o poder político nem
sempre convive de maneira harmônica com os direitos do indíviduo.
Daí que a ausência de um conjunto normativo a regular a convivência
entre os homens ensejaria o estabelecimento do caos.

Na órbita de tais considerações, a proposta que ora se formula tem
por escopo um dos institutos mais caros ao Direito Tributário: a
Decadência.

A decadência, em particular, é um desses institutos
permanentemente encontrados em todos os ordenamentos jurídicos,
com vistas a pacificar, pelo decurso do tempo, relações jurídicas bem
ou mal formadas, evitando que a inércia do titular do direito em
questioná-las possa conduzir à perpetuação dos conflitos. Por tais
razões, o Código Tributário Nacional - CTN - contempla o instituto a
decadência, aliado ao da prescrição, colimando a estabilidade e a
garantia da segurança jurídica nas relações fisco-contribuinte.

Evidentemente, tais institutos, mormente a decadência, cumprem o
relevante papel de elidir a instabilidade decorrente da inação do
Estado, no que diz respeito a tributos, estabelecendo prazos para a
sua atuação e mecanismos com eficácia para recompor situações de
litígio, sempre que deixe de atuar dentro do prazo legalmente previsto.
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Dessa forma, o art. 156 do CTN elegeu a decadência e a prescrição
como causas de extinção do crédito tributário pela inércia da
administração. A propósito, sobre o aparente paradoxo de se a
decadência extinguir crédito que ainda não nasceu, é de ouvir a lição
do insigne tributarista Ives Gandra da Silva Martins, que em artigo
doutrinário assim lecionou:

“Dir-se-á que a decadência não extingue o crédito tributário porque
este não chegou a nascer. Pensei desta forma, no passado, mas não
penso atualmente, visto que a decadência, ao extinguir a obrigação
tributária que tem a mesma natureza do crédito tributário, afasta um
'ato em potência', na concepção de Tomás de Aquino, ou seja, o
crédito de possível constituição, o qual termina não se transformando
em ato, por extinção prévia da obrigação. Por esta razão, volto a
reverenciar os autores do CTN – todos juristas de escol, como já não
se produzem mais, nos bastidores dos regulamenteiros atuais –
entendendo que não houve um cochilo legislativo, ao se estabelecer
que a decadência e a prescrição extinguem o crédito tributário, e, nos
termos utilizados para o § 4º do art. 150, com o decurso de prazo de 5
anos, com uma única exceção para os casos de dolo ou de fraude.”
(in Temas de Direito Público, coord. Cristiano Carvalho e Marcelo
Magalhães Peixoto, Curitiba, Juruá Editora, p. 283-296).

De outra banda, o CTN estabelece que o crédito tributário deve ser
constituído pela atuação obrigatória e vinculada da autoridade
administrativa, mediante ato de lançamento, conforme estatui o art.
142 do referido diploma legal. Notadamente quanto à decadência,
tem-se que nela opera o perecimento do direito de ação, ou seja, de
utilização do meio processual apto a compelir o sujeito passivo da
obrigação tributária a solvê-la. Portanto, da data do fato gerador até o
lançamento, flui o lapso decadencial, que, a teor da doutrina e do
próprio CTN, não se suspende nem se interrompe, diferentemente da
prescrição, na forma que estabelece o art. 174, do Código. Por
evidente, é a existência ou não do lançamento o elemento que define,
em cada situação, de que natureza é o lapso que está a fluir, no caso
de inércia da autoridade administrativa. Nesse particular, é de
observar o art. 173 do CTN, que define o termo inicial da decadência.

Quanto aos tributos sujeitos ao lançamento por homologação, sabe-
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se que o contribuinte é obrigado a calcular, informar e recolher o
tributo sob condição resolutória, independentemente de qualquer
atividade administrativa. Esta, posteriormente, se estiver de acordo
com o seu procedimento, o homologará. Se não estiver, entendendo
existir alguma irregularidade ou saldo devedor do tributo a ser
recolhido, deverá proceder à revisão e ao lançamento de ofício, na
forma do art. 149, V, do CTN. Ora, dizer que a omissão do sujeito
ativo da obrigação tributária em pronunciar-se sobre o procedimento
do contribuinte dentro de cinco anos corresponde a homologar tal
procedimento e a extinguir definitivamente o crédito, impedindo-o de
exigir, a partir de então, eventuais diferenças, é o mesmo que dizer
que o decurso do quinqüênio previsto nesse dispositivo opera a
decadência do direito da Fazenda Pública de constituir o crédito
tributário. Há, pois, verdadeira impossibilidade lógica em se admitir
que a decadência ocorra em momento diverso daquele em que se dá
o perecimento do direito de constituir o crédito tributário. Se a
decadência é forma de extinção do direito da fazenda pública de
constituir o crédito tributário, à evidência, consuma-se no momento
mesmo em que se dá essa extinção! A jurisprudência pátria é mansa
e pacífica no entendimento de que, tratando-se de imposto sujeito à
homologação, como é o caso do ICMS, o prazo decadencial é de
cinco anos contados do fato gerador. Assim, esta emenda, ao buscar
consonância com o que estabelece o “caput” a que se pretende
acrescer o § 3º, visa a explicitar a norma legal que veda a exigência
de eventual crédito tributário sobre o qual já se operou a decadência,
dada a sua não constituição dentro do quinqüênio contado a partir da
ocorrência de tais fatos geradores.

Por tais razões, aguardo dos nobres pares aprovação a esta
proposição.

EMENDA Nº 118
Acrescente-se ao art. 12 da Lei nº 6.763, de 1975, o seguinte

parágrafo:
“Art. .... - (...)
'Art. 12 - (...) .
§ .... - Fica o poder Executivo autorizado, na forma e nas condições

previstas em regulamento, a reduzir para 12% (doze por cento) a
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carga tributária nas operações internas promovidas por
estabelecimento industrial com as mercadorias classificadas na
posição 8539.22.00 da Nomenclatura Comum do Mercosul - Sistema
Harmonizado - NCM-SH.'.”.

Sala das Reuniões, 12 de dezembro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva
Justificação: Esta proposição visa a reduzir a atual carga tributária

de 18% para 12% sobre os produtos que menciona, identificados por
sua classificação na NCM-SH, que envolve a produção de lâmpadas.
Tais produtos são fabricados por empresas mineiras, localizadas
notadamente no Sul do Estado, que enfrentam concorrência desigual
com emprensas de outros Estados - notadamente São Paulo, nos
quais se pratica alíquota reduzida em detrimento da competitividade
do produto mineiro. Além do mais, a alíquota interestadual é de 12%,
razão pela qual se recomenda a aplicação de tratamento isonômico.
Na realidade, a proposição guarda consonância com o propósito
elencado no Projeto de Lei nº 1.585/2007, qual seja a proteção da
empresa mineira conforme consta da Mensagem do Governador
Aécio Neves.

Por tais razões, aguardo dos nobres pares aprovação desta
proposição.

EMENDA Nº 119
Acrescente-se onde couber o seguinte artigo:
“Art. ... - O contribuinte que quitar seu débito de ICMS até a data de

vencimento fará jus a desconto de 10% (dez por cento) no valor do
tributo.”

Sala das Reuniões, 12 de dezembro de 2007.
Adalclever Lopes e outros

EMENDA Nº 120
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
Art. ... - O art. 3° da Lei n° 14.937, de 23 de dez embro de 2003,

passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 3° - (...)
§ 6° - Na hipótese do inciso VIII, os valores já pa gos serão

restituídos ao contribuinte, em até três meses, em valor proporcional
aos meses que faltarem para o encerramento do exercício.
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§ 7° - Caso o veículo furtado, roubado ou extorquid o venha a
retornar para o proprietário, fica este obrigado a recolher o imposto, no
prazo de trinta dias, em valor proporcional aos meses restantes do
exercício correspondente.”.

Salas das Reuniões, 12 de dezembro de 2007.
Weliton Prado
Justificação: A emenda que ora se apresenta tem por objetivo

corrigir distorção atualmente praticada na arrecadação do Imposto
sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA - quando da
ocorrência de furto, roubo ou extorção de veículo. De acordo com as
regras vigentes, o contribuinte que teve o seu carro roubado fica
isento do pagamento do imposto no exercício financeiro seguinte.
Todavia, os valores anteriormente pagos são igualmente devidos ao
Fisco, embora o proprietário tenha sido alijado de seu bem. Isso é
penalizar duplamente o cidadão-contribuinte, que ficou sem o seu
veículo justamente em razão da inefetividade do Estado na prestação
do serviço de segurança pública. Com esta alteração legislativa,
aquele que teve o seu carro roubado, furtado ou extorquido terá direito
à restituição dos valores pagos a título de IPVA, proporcionalmente
aos meses que faltarem para o encerramento do exercício financeiro.

Cumpre ressaltar que semelhante medida de justiça tem chamado a
atenção de outros Estados da Federação, a exemplo de São Paulo
em cuja Asembléia Legislativa tramita projeto que garante a dispensa
do pagamento de IPVA a partir do mês seguinte ao da ocorrência do
furto ou roubo do veículo, à razão de 1/12 avos por mês do imposto
devido e a restituição proporcional do valor caso este já tenha sido
pago.

EMENDA Nº 121
“Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a conceder isenção do

Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e
sobre Operações de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de
Comunicação - ICMS - incidente sobre a saída, em operações
internas, para a aquisição de veículos destinados a emprego na
categoria aluguel (táxi) e de ônibus, de categoria aluguel, destinado a
utilização no transporte público de passageiros, na forma, no prazo,
nas condições e na disciplina de controle estabelecidos em
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regulamento.”.
Sala das Reuniões, 12 de dezembro de 2007.
Irani Barbosa
Justificação: O projeto de lei em questão prevê a isenção de ICMS

nas operações destinadas à aquisição de táxi. É preciso avaliar a
razoabilidade deste projeto a partir do usuário do serviço, que é
contribuinte de fato do tributo.

O táxi, em regra, é destinado ao transporte individual e quase
sempre de usuários cujo poder aquisitivo é alto. Já o transporte
público se destina à coletividade e tem caráter essencial. O benefício
a ser alcançado influenciará sobremaneira na planilha de custo que
determinará o preço das passagens de ônibus.

Em face do exposto, impera reconhecer que a isenção de ICMS
para as operações relativas à aquisição de ônibus utilizados no
transporte público terá, também, abrangência significativa na medida
em que representará uma forma de subsídio da atividade, que não
tem nenhum, repercutindo positivamente para milhares de usuários
carentes.

EMENDA Nº 122
Acrescentem-se onde convier os seguintes artigos:
“Art. ... - Poderá ser autorizado pelo Departamento de Estradas de

Rodagem - DER-MG - o uso ou a ocupação pontual de faixa de
domínio para plantação.”;

“Art. ... - O inciso IV do § 2º do art. 30 da Lei nº 11.403, de 21 de
janeiro de 1994, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 30 - (...)
§ 2º - (...)
IV - gravíssima, se houver ocupação irregular transversal ou

ocupação da faixa de domínio por lixão, pastagem de animais ou,
ainda, retirada de material ou qualquer outra forma de depredaçãoà
faixa de domínio.”.”;

“Art. ... - O inciso XIV do art. 3º da Lei nº 11.403, de 1994, passa a
vigorar acrescido da seguinte alínea “e”:

“Art. 3º - (...)
XIV - (...)
e) ocupação pontual da faixa de domínio por plantação.”.”.
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Sala das Reuniões, 12 de dezembro de 2007.
Irani Barbosa

EMENDA Nº 123
Dê-se ao § 2º do art. 203 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de

1975, de que trata o art. 1º do Substitutivo nº 1, a seguinte redação:
“Art. ... -
§ 2º - Na hipótese de transmissão de bens imóveis e de direitos a

eles relativos, o tabelião de notas, antes da lavratura da escritura,
comunicará à repartição fazendária, na forma e pelo meio
estabelecido no regulamento, a localização e a matrícula do imóvel, o
nome e o domicílio das partes, transmitente e adquirente, os números
dos respectivos CPFs ou, se for o caso, os de sua inscrição no
Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado de Minas Gerais e no
CNPJ, certificando o fato no respectivo instrumento.”.

Sala das Reuniões, 12 de dezembro de 2007.
Irani Barbosa

EMENDA Nº 124
Acrescente-se onde couber:
“Art. ... - A concessão de isenção, anistia, remissão ou qualquer

outro benefício fiscal, pelo Estado, só será efetivada nas seguintes
condições:

I - verificação da existência de crédito tributário em nome do
contribuinte beneficiário ou de contribuinte diverso, desde que figure
como sócio pessoa idêntica ao do contribuinte devedor;

II - compensação dos créditos porventura existentes entre Fazenda
Pública e contribuintes em que figurem como sócios pelo menos uma
pessoa idêntica em cada uma das sociedades”.

Sala das Reuniões, 12 de dezembro de 2007.
Irani Barbosa

EMENDA Nº 125
Dê-se ao § 6º do art. 30 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de

1975, de que trata o art. 1 do Substitutivo nº 1, a seguinte redação:
“Art. 1º - (...)
“Art. 30 - (...)
§ 6º - Poderá o Auditor Fiscal da Receita Estadual, o Fiscal de

Tributos Estaduais ou o Agente Fiscal de Tributos Estaduais certificar
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a inexistência de fato de estabelecimento do contribuinte, em qualquer
localidade do território nacional, mediante lavratura de Auto de
Constatação, nos termos do regulamento, hipótese em que fica
dispensada a declaração de inidoneidade a que se refere o § 5º deste
artigo.”.”.

Sala das Reuniões, 12 de dezembro de 2007.
Irani Barbosa

EMENDA Nº 126
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - O § 1º do art. 201 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de

1975, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 201 - (...)
§ 1º - Compete exclusivamente aos Auditores Fiscais da Receita

Estadual, aos Agentes Fiscais de Tributos Estaduais e aos Fiscais de
Tributos Estaduais o exercício das atividades de fiscalização e de
lançamento do crédito tributário.”.”.

Sala das Reuniões, 12 de dezembro de 2007.
Irani Barbosa

EMENDA Nº 127
Dê-se ao § 33 do art. 12 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de

1975, de que trata o art. 1º do projeto, a seguinte redação:
“Art. 1º - (...)
“Art. 12 - (...)
§ 33 - Fica o Poder Executivo autorizado, na forma, no prazo e nas

condições previstas em regulamento, a reduzir para até 12% (doze
por cento) a carga tributária nas operações internas, destinadas a
contribuintes, promovidas por estabelecimento industrial, ou
estabelecimento a ele equiparado, dos produtos sujeitos à substituição
tributária.”.”.

Sala das Reuniões, 12 de dezembro de 2007.
Irani Barbosa

EMENDA Nº 128
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - Fica autorizado o Poder Executivo a reduzir para dois anos

o período em que o motorista profissional que exerça a atividade de
condutor autônomo de passageiros, na categoria de aluguel - táxi -, e
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que tenha adquirido veículo com isenção de ICMS possa obter novo
benefício, observado o disposto no art. 8º da Lei nº 6.763, de 1975.”.

Sala das Reuniões, 12 de dezembro de 2007.
Irani Barbosa

EMENDA Nº 129
Dê-se ao art. 144 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975,

alterado pelo art. 1º do Substitutivo nº 1, a seguinte redação:
“Art. 144 - A representação fiscal para fins penais relativa aos crimes

contra a ordem tributária definidos nos arts. 1º e 2º da Lei Federal nº
8.137, de 27 de dezembro de 1990, será encaminhada ao Ministério
Público para o procedimento criminal cabível, nos casos previstos em
regulamento, após proferida decisão final na esfera administrativa,
sobre a exigência fiscal do crédito tributário correspondente.”.

Sala das Reuniões, 12 de dezembro de 2007.
Irani Barbosa

EMENDA Nº 130
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - Fica o Poder Executivo autorizado a conceder na forma, no

prazo e nas condições previstas em regulamento, o mesmo
tratamento tributário disposto no art. 75, inciso IV, do Decreto nº
43.080, de 13 de dezembro de 2002, para o estabelecimento que
promover o abate e o processamento de pescado, inclusive o
comércio varejista.

Sala das Reuniões, 12 de dezembro de 2007.
Irani Barbosa

EMENDA Nº 131
Dê-se a seguinte redação ao Substitutivo nº 1 ao Projeto de Lei nº

1.756/2001:
“Art. 4º - Para fins de repasse aos municípios de parcela da receita

do produto da arrecadação do Imposto sobre Operações Relativas à
Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS -,
de que trata o inciso IV do art. 158 da Constituição da República, fica
prorrogado até 31 de dezembro de 2003 o disposto na Lei nº 13.803,
de 27 de dezembro de 2000.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor no primeiro dia do ano subseqüente
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ao da data de sua publicação.”.
Sala das Reuniões, 12 de dezembro de 2007.
Irani Barbosa

EMENDA Nº 132
Acrescente-se onde convier:
"Art. ... - A Lei nº 14.937, de 23 de dezembro de 2003, passa a

vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 10 - (...)
IX - 1% (um por cento) para veículos utilizados por representante

comercial, exclusivos em seu trabalho, desde que regularmente
inscrito no Conselho Regional dos Representantes Comerciais do
Estado de Minas Gerais e comprovadamente exercendo sua
atividade".".

Sala das Reuniões, 12 de dezembro de 2007.
Irani Barbosa

EMENDA Nº 133
Acrescente-se onde convier:
Art. ... - O § 7º do art. 24 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de

1975, fica acrescido do inciso IV:
"Art. 24 - (...)
§ 7º - (...)
IV - armazenar ou comercializar produto obtido por meios ilícitos, por

meio de crime de receptação praticado por proprietários ou sócios do
empreendimento ou do qual não se comprove a regular aquisição.".

Sala das Reuniões, 12 de dezembro de 2007.
Irani Barbosa

EMENDA Nº 134
Suprima-se o parágrafo único do art. 219-A da Lei nº 6.763, de 1975,

proposto pelo art. 1º do projeto.
Sala das Reuniões, 12 de dezembro de 2007.
Irani Barbosa

EMENDA Nº 135
Dê-se a alínea "b" do inciso V do § 7º do art. 24 da Lei nº 6.763, de

26 de dezembro de 1975, de que trata o art. 1º do projeto a seguinte
redação:

"Art. 1º - (...)
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‘Art. 24 - (...)
§ 7º - (...)
V - (...)
b) reincidência na aquisição, distribuição, transporte, estocagem ou

revenda de combustível adulterado, em desconformidade com a
legislação tributária.’.".

Sala das Reuniões, 12 de dezembro de 2007.
Irani Barbosa

EMENDA Nº 136
Dê-se ao inciso I do art. 120-B da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro

de 1975, de que trata o art. 1º do projeto, a seguinte redação:
“Art. 1º - (...)
“Art. 120-B (...)
I - a pessoa física ou jurídica proprietária de imóvel lindeiro à

rodovia, na forma estabelecida em regulamento, relativamente à:
a) ocupação longitudinal ou transversal da faixa de domínio por rede

de energia elétrica, de telefonia convencional, de telecomunicações,
de esgoto ou de passagem de água ou por cabos subterrâneos ou da
passagem subterrânea de gado, desde que utilize esses serviços
exclusivamente para uso próprio, na condição de consumidor final;

b) ocupação pontual da faixa de domínio para instalação de
engenho ou dispositivo visual com dimensão igual ou inferior a 6m2
(seis metros quadrados) destinado a informações do próprio
estabelecimento de produtor rural;”.”.

Sala das Reuniões, 12 de dezembro de 2007.
Irani Barbosa

EMENDA Nº 137
O art. 2º passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 2º - A Tabela F anexa à Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de

1975, fica acrescida do item 11 com a seguinte redação:
"Tabela F

(...)
(...)
11 - Solvente não destinado a industrialização, na forma e condições
definidas em regulamento."

 Sala das Reuniões, 12 de dezembro de 2007.
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Délio Malheiros
Justificação: Este projeto de lei, em sua redação original proveniente

do Governo do Estado, em que pese as inúmeras evoluções
tributárias e as importantes reduções de alíquotas, incorreu em erro
ao, na tentativa de equilibrar as perdas arrecadatórias, achar por bem
igualar o ICMS cobrado na prestação de serviços de comunicação
para que os serviços de internet passem a ser tributados pela alíquota
de 25%.

Tal modificação da legislação representa uma involução, em
contrapartida aos avanços trazidos, uma vez que o Estado de Minas
Gerais estava na vanguarda no que se refere aos meios de
cumunicação virtual, ao tributar este segmento em alíquotas menores
que o restante do País, e assim, incentivar a inclusão digital.

Por outro lado, não há que falar que o referido aumento de alíquota
deste tipo de operação é necessário para que sejam equilibradas as
receitas, nos moldes do que determina a Lei de Responsabilidade
Fiscal, uma vez que é sabido que o Estado, graças a eficiência do
governo e ao crescimento da economia, vem batendo sucessivos
recordes de arrecadação, de tal maneira que não ficará o Governo
desguarnecido de recursos para a continuação dos programas e
metas traçadas.

EMENDA Nº 138
Acrescente-se ao art. 12 o seguinte paragráfo.
“Art. 12 - (...)
§ ... - Fica o Poder Executivo autorizado, na forma, no prazo e nas

condições previstas em regulamento, a reduzir para até 12% (doze
por cento) a carga tributária nas operações internas com gás natural
para fins carburantes, promovidas pela usina com destino às
empresas distribuidoras.”

Sala das Reuniões, 12 de dezembro de 2007.
Alencar da Silveira Jr.
Justificação: O gás natural é uma fonte alternativa de combustível,

utilizada em quase toda a extensão do território nacional. O consumo
do gás natural no Brasil aumenta a cada ano. O gás natural apresenta
baixas taxas de impurezas e resíduos na sua combustão. Por isto, a
difusão e o incentivo ao seu consumo é de extrema importância para o
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meio ambiente e, também, para o desenvolvimento deste setor no
Estado. A diminuição da receita oriunda da redução do ICMS incidente
sobre o gás natural no Estado certamente será compensada pelo
aumento do consumo. O preço competitivo estimula, impulsiona o
consumo e gera novos postos de trabalho. Os Estados de Mato
Grosso, Pernambuco e Rio Grande do Sul cobram a alíquota de 12%.
O Distrito Federal e os Estados de Mato Grosso do Sul, Paraíba e
Sergipe praticam 17%. Minas Gerais e São Paulo cobram 18%. A
redução para até 12% da alíquota do gás natural é pertinente pois
equipara-se à alíquota do gás industrial no Estado de Minas Gerais.

Pela importância desta emenda, contamos com o apoio dos nobres
pares a sua aprovação.

EMENDA Nº 139
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
"Art. ... - Fica reduzido a 0% a alíquota do ICMS sobre os seguintes

itens para o consumidor final: apontador de lápis, bolsa para coleta de
sangue, caderno escolar, caneta, chá mate, couro e pele, desinfetante
para uso escolar, detergente para uso escolar, eletrodutos e seus
acessórios de plástico e ferro para construções populares, escova de
dente, giz escolar, iogurte para merenda escolar, lápis, lápis de cor,
leite de soja, margarina para merenda escolar, medicamento genérico,
moveis escolares, gás de cozinha, pasta de dente, louças e sanitários
para construção popular, tijolos e blocos pré-moldados, areia e brita
para construção, produtos feitos com reciclados de sucatas, régua
escolar, sabão em barra, sardinha em lata, solução parenteral,
uniforme escolar ou profissional”.

Sala das Reuniões, 12 de dezembro de 2007.
Irani Barbosa
Justificação: Estes produtos são super-taxados. São produtos de

consumo usados por pessoas de baixa renda, que não têm o mesmo
privilégio do Dr. Robson Andrade, Presidente da Fiemg e dono de
várias empresas que produzem itens que são aquinhoados com
alíquota 0% de ICMS em todos os itens produzidos por suas
empresas, por ser protegido por esta Casa Legislativa.

EMENDA Nº 140
O § 16 do art. 7º da Lei nº 6.763, de 1975, passa a vigorar com o
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seguinte inciso:
“§ 16 - (...)
IV - A não-incidência deverá ser estendida à pessoa portadora de

deficiência que não tem capacidade de dirigir, mas precisa de um
veículo automotor que a conduza a hospitais, clínicas, laboratórios e
afins; à pessoa que por doença grave, necessite de tratamento diário
de hemodiálise, bem como ao transplantado, ao aidético e ao portador
de neoplasia maligna.”.

Sala das Reuniões, 12 de dezembro de 2007.
Walter Tosta

EMENDA Nº 141
“O inciso XXV do art. 7º da Lei nº 6.763, de 1975, passa a vigorar

com a seguinte redação:
“Art. 7º - (...)
XXV - saída, em operação interna, de veículo automotor novo com

até 127 HP de potência bruta - Sae -, destinado a motorista portador
de deficiência físico-motora, considerando-se também, aqueles que
apresentam alteração completa de um ou mais membros, acarretando
o comprometimento das funções físicas, exceto as deformidades
estéticas e as que não produzem dificuldades para o desempenho
dessas funções, cuja habilitação seja restrita a veículo especialmente
equipado, ainda que apenas com direção hidráulica ou câmbio
automático, de série ou não.”.

Sala das Reuniões, 12 de dezembro de 2007.
Walter Tosta
- O substitutivo e as emendas não recebidos, do Deputado Irani

Barbosa, são idênticos ao Substitutivo nº 2 e às Emendas nºs 15, 16,
18, 23, 24, 50, 51, 53, 54, 59, 62, 63, 66, 67, 72, 73, 82, 94, 97, 98,
101, 102, 104, 106, 107, 108 e 109, que foram publicados na edição
do dia 6/12/2007.

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

Deputadas e os Deputados para a extraordinária de amanhã, dia 13,
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 ordem do dia já anunciada. Levanta-
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se a reunião.

ATA DA 86ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 13/12/2007

Presidência do Deputado Alberto Pinto Coelho
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata - Questão de

ordem - 2ª Parte (Ordem do Dia): 2ª Fase: Discussão e Votação de
Proposições: Votação, em turno único, do Projeto de Lei nº
1.585/2007; designação de relator; questão de ordem; utilização pelo
relator do prazo regimental para emissão de parecer; questões de
ordem; registro de presença; questões de ordem - Encerramento.

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

Carvalho - Dinis Pinheiro - Adalclever Lopes - Ademir Lucas -
Agostinho Patrús Filho - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio
Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago -
Bráulio Braz - Carlin Moura - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta -
Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra
- Délio Malheiros - Delvito Alves - Dimas Fabiano - Djalma Diniz -
Doutor Rinaldo - Durval Ângelo - Elisa Costa - Elmiro Nascimento -
Eros Biondini - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gilberto
Abramo - Gláucia Brandão - Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio -
Inácio Franco - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - Juninho
Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Luiz Humberto
Carneiro - Luiz Tadeu Leite - Mauri Torres - Padre João - Paulo Cesar
- Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Rômulo
Veneroso - Ronaldo Magalhães - Ruy Muniz - Sargento Rodrigues -
Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Vanderlei Jangrossi - Vanderlei
Miranda - Walter Tosta - Wander Borges - Weliton Prado - Zé Maia -
Zezé Perrella.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Alberto Pinto Coelho) - 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-
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Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.
1ª Parte

Ata
- O Deputado Ivair Nogueira, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à

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

O Deputado Gilberto Abramo - Durante esta semana, Sr. Presidente,
solicitei ao Deputado José Henrique, que estava presidindo a reunião,
um esclarecimento a respeito de requerimento que apresentamos à
Comissão de Fiscalização Financeira, pedindo as notas técnicas de
todas as emendas que foram rejeitadas pelo relator. Gostaria de saber
de V. Exa. se posso ter a confirmação - até agora não me foi
transmitida - de realmente esse requerimento ter chegado em mãos
ou de se encontrar nesta Casa.

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao parlamentar que o
requerimento foi aprovado na Comissão de Fiscalização Financeira e
que já determinou a formalização da diligência à Secretaria de Estado
de Fazenda. Aguardaremos um pronunciamento dessa Secretaria.

O Deputado Gilberto Abramo - Sr. Presidente, peço-lhe desculpas
de minha insistência, mas gostaria que essa nota técnica chegasse
aqui o mais rápido possível. Não existe razão para sua demora,
porque o próprio relator se reuniu com os técnicos, que lhe disseram
haver analisado caso a caso. Quero saber, Sr. Presidente, qual o
impacto que essas emendas causariam ao Orçamento do Estado.
Apesar de a Secretaria de Fazenda estar de posse desse
requerimento, a nota técnica ainda não chegou a esta Casa. Isso nos
causa estranheza. Solicito a V. Exa. que estabeleça um prazo para
que esses dados cheguem aqui.

O Sr. Presidente - A Presidência esclarece que haverá, em seguida,
a designação em Plenário do relator para a matéria. Solicitamos-lhe,
antecipadamente, que envide esforços para que, antes da apreciação
da matéria, possamos ter um pronunciamento do Poder Executivo
sobre ela.

O Deputado Gilberto Abramo - Obrigado, Sr. Presidente, pela
compreensão.

2ª Parte (Ordem do Dia)
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2ª Fase
O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a

Presidência vai passar à 2ª Parte da reunião, em sua 2ª Fase, com a
discussão e 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 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 concluiu pela constitucionalidade do
projeto com as Emendas nºs 1 a 14, que apresentou. A Comissão de
Fiscalização Financeira opinou pela aprovação do projeto na forma do
Substitutivo nº 1, que apresentou, ficando prejudicadas as Emendas
nºs 1 a 14 apresentadas pela Comissão de Constituição e Justiça.
Emendado em Plenário, voltou o projeto à Comissão de Fiscalização
Financeira, que opinou pela aprovação do Substitutivo nº 3, que
apresentou, e pela rejeição das Emendas nºs 15 a 114, das
subemendas que receberam o nº 1 às Emendas nºs 1, 2, 4, 6 e 13 e
do Substitutivo nº 2. Incluído em ordem do dia nos termos do § 1º do
art. 208 do Regimento Interno. No decorrer da discussão, foram
apresentadadas, ainda, as Emendas nºs 115 a 141. Nos termos do §
2º do art. 145 do Regimento Interno, a Presidência designa relator das
Emendas nºs 115 a 141 o Deputado Jayro Lessa.

Questão de Ordem
O Deputado Rêmolo Aloise - Sr. Presidente, gostaria que V. Exa.

solicitasse ao nobre relator Jayro Lessa, profundo conhecedor do
Projeto de Lei nº 1.585/2007, se está apto para relatá-lo. Se estiver,
solicito que proceda à leitura de todas as emendas. Em meu
entendimento, o número de emendas é bem maior que o projeto.
Assim poderemos tomar conhecimento do que está sendo emendado
neste Plenário. Há outra questão também. Entendo que V. Exa. não
colocorá esse projeto em votação nesta Casa sem quórum. Seria
prudente que o relator acatasse o nosso pedido e passasse a ler as
emendas apresentadas e que V. Exa. verificasse se, neste Plenário,
estão presentes 39 Deputados. É do conhecimento de todos que
ontem a CPMF foi derrubada. Para que esse projeto tenha
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encaminhamento e não seja suscitada a falta de quórum, pediria a V.
Exa. que examinasse essa questão.

O Sr. Presidente - A Presidência esclarece ao Deputado Rêmolo
Aloise que toda e qualquer matéria somente poderá ser votada com o
quórum estabelecido pelo Regimento Interno e indaga do Deputado
Jayro Lessa se está em condições de emitir o seu parecer ou se fará
uso do prazo regimental.

O Deputado Jayro Lessa - Sr. Presidente, Deputado Alberto Pinto
Coelho, em razão da complexidade da matéria e do grande número de
emendas apresentadas, solicito prazo regimental para que possa
realizar um bom trabalho.

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Plenário que o prazo
regimental é de 24 horas.

Questões de Ordem
O Deputado Gilberto Abramo - Sr. Presidente, gostaria de

apresentar um requerimento para que sejam solicitadas as notas
técnicas dessas emendas apresentadas pelos Deputados. Gostaria
que as referidas emendas não entrassem em votação até que essas
notas técnicas chegassem às nossas mãos.

O Sr. Presidente - Solicito ao Deputado Gilberto Abramo que
formalize o requerimento.

O Deputado André Quintão - Sr. Presidente, tendo em vista a
solicitação de prazo pelo nobre relator, gostaria de dizer que uma das
emendas apresentadas serve para beneficiar os Conselhos Tutelares
com a redução do ICMS para aquisição de veículos exclusivamente
destinados a esses Conselhos, pois Minas Gerais, pela sua
complexidade, com imensos distritos rurais, muitas vezes tem a
exploração sexual e o trabalho infantil não combatido por falta de um
veículo. A proposta apresentada pelo governo leva em consideração
que o Deputado não tem neurônios. A proposta que os técnicos da
Fazenda apresentaram atentam contra a nossa capacidade de
raciocínio, pois acolhe a emenda, vinculando-a à isenção do Cofins e
do PIS, tributos federais sobre os quais não podemos legislar. Peço
ao nobre relator, que realizou um trabalho muito sério, que não acolha
a emenda, pois encaminharei contra, caso seja apresentada dessa
forma, pois ela foi criada para não ser efetivada. Elogio o Deputado



1936

Jayro Lessa por ter acolhido a outra emenda que reduz a taxa de
licenciamento de veículo, mas não podemos condicionar uma emenda
de uma lei estadual a uma isenção federal. Essa sugestão dos
técnicos da Fazenda está em desacordo com a legislação. Já que o
relator pediu esse prazo, apresento essa última solicitação.

O Sr. Presidente - Naturalmente, o relator da matéria, a partir de
agora, se debruçará sobre todas essas questões.

O Deputado Vanderlei Miranda - Sr. Presidente, gostaria de fazer
uma observação. Esse projeto está sendo discutido há vários dias, e
vários impasses foram criados. Eu mesmo apresentei algumas
emendas ao projeto. E acredito que os Deputados e as Deputadas as
votarão com boa intenção para, de alguma maneira, produzir
instrumentos que possam trazer respostas positivas à sociedade
como um todo. Acredito que nenhum Deputado tenha apresentado
emendas ao projeto com outra intenção senão essa. Propus algumas
emendas, uma delas importantíssima, a da isenção de ICMS do IPVA
para o transporte escolar. Sabemos que principalmente o transporte
escolar é responsabilidade do Estado. Este, na impossibilidade de
cumpri-la, precisa incentivar aqueles que atuam nessa área, a maioria
são pessoas muito simples. Alguns receberam indenizações,
venderam bem, compraram carro e hoje estão prestando esse serviço.
Na verdade, é uma prestação de serviço em substituição àquilo que o
Estado não oferece. Seria muito importante que essa emenda, que
não foi acatada na Comissão, mas foi apresentada em Plenário, fosse
reconsiderada.Também gostaria de mencionar um fato ocorrido ontem
no Brasil: a não-aprovação da CPMF. Particularmente acho que isso
terá desdobramentos e conseqüências desastrosas. É o imposto mais
justo que temos, porque até traficante o paga. Alguém pode alegar
que traficante não possui conta em banco, mas não tem problema, o
seu dinheiro vai para a economia de qualquer forma. É um imposto
justo. Alguns estão fazendo festa agora, mas daqui a pouco vão
chorar. Não quero tratar exatamente desse aspecto, mas dizer que
ontem vimos uma demonstração do que significa querer passar o rolo
compressor em cima dos outros. Com relação às emendas - falo por
mim, não tenho procuração dos meus colegas para falar por eles,
mas, se alguém se sente na mesma condição, que pegue carona no
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que vou dizer -, em nenhum momento fui procurado para dizer se a
emenda seria ou não aceita e o porquê. Para não ser injusto com o
relator, ele me disse, na porta do elevador, que uma emenda estava
sendo acatada. Não me falou de que forma, mas fiquei sabendo por
terceiros que ela estava sendo acatada parcialmente na redução que
propus. No caso das indústrias de reciclagem, o ICMS cairia de 18%
para 6%. Recebi a informação de que foi acatada, reduzindo-se de
18% para 12%, mas foi por terceiros. Agora falo por mim
particularmente: não estou sendo respeitado no meu esforço de
produzir alguma coisa de bom para a sociedade em Minas Gerais. Em
nenhum momento fui procurado para pedirem pelo menos uma
satisfação. Na minha vida tenho aprendido que a satisfação paga 50%
da dívida, mas nem isso houve. Quer dizer, o processo veio sendo
feito como um rolo compressor, Sr. Presidente. É uma situação
delicada. Nós merecemos respeito dos colegas que estão trabalhando
neste momento com o projeto, com todo respeito ao trabalho do
relator. Imagino que nesses dias ele tenha vivido um momento
delicado, mas o diálogo ainda é a melhor arma para chegar-se a um
consenso. Sr. Presidente, nesses 50 segundos que me restam,
concluo dizendo que ainda temos tempo para que essas emendas
sejam avaliadas e até mesmo reconsideradas, para que possamos dar
uma resposta - quando digo possamos, falo pessoalmente - às
pessoas que encaminharam suas demandas através do meu
gabinete. Assim eu poderia ter para elas uma resposta consistente e
convincente sobre o porquê de essas emendas não serem acatadas.
Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, eu também queria
manifestar-me neste momento, apesar de ter trabalhado durante
vários dias para ajudar a melhorar o projeto do governo do Estado.
Queria fazer uma explanação, Deputado Vanderlei, porque estou aqui
há muitos anos, e estamos aprovando um projeto de anistia, e o
Estado será altamente sacrificado. Houve total incompetência dos
técnicos da Secretaria da Fazenda, que não autorizaram os
Deputados e o relator a fazerem uma mudança na forma da anistia.
Quero fazer esse alerta aos Deputados, já que teremos 24 horas para
analisar o novo parecer, que, em virtude dos problemas de fim de ano,
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não tivemos a oportunidade de fazer uma discussão no Plenário,
infelizmente, pois as discussões foram apenas fechadas, e poucas
vezes na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, com a
participação de alguns Deputados. Não tivemos oportunidade de fazer
uma grande discussão nos moldes da CPMF. Nem as influências
externas dos grandes no Parlamento surtiram efeito. Esse projeto tem
certa característica, pois não conseguimos fazer nenhuma mudança,
porque os técnicos da Fazenda dizem: “Isso não pode, isso não tem
jeito.” A Assembléia tem de mudar esse comportamento. Os
interesses do Estado não podem ser menores que os interesses
corporativos da Secretaria da Fazenda. Pela primeira vez, num projeto
tão importante, não tive satisfação nem vontade de discutir, porque
percebi que poucos Deputados estavam preocupados com o nosso
Estado de Minas Gerais. Estamos elaborando um projeto de anistia de
arrecadação, e o governo do Estado não vai arrecadar. E o
Governador Aécio Neves não sabe disso. É isso que me deixa irritado,
ou seja, meia dúzia de pessoas acham que não deve mudar, porque é
convênio do Confaz. Ora, Confaz e nada é a mesma coisa no nosso
Estado, porque, quando querem, não mandam, agora, quando não
querem fazer, aí têm de ouvir o Confaz. Estou dizendo isso, porque
teremos pouca oportunidade de encaminhar a votação. Quero dizer
para os Deputados que, se alguém perguntar-lhes se o Estado irá
arrecadar, podem responder que não. Deputado Eros Biondini, para
pagar à vista, o desconto é de 75% - depois de muita luta, o Deputado
Jairo aumentou para 90% o desconto das multas, não do imposto -,
mas, para pagar em 15 anos, o desconto é de 50%. Até um menino de
grupo que não sabe fazer conta sabe que vale a pena pagar em 15
anos. E não conseguimos mudar isso para ajudar o nosso Estado,
Deputado Wander Borges. Faço essa manifestação, porque esse
projeto não resolverá nada, pois os técnicos da Fazenda tiveram a
cara-de-pau de colocar nos artigos da redução de ICMS a redução do
ICMS de bucha vegetal. Esse projeto é uma verdadeira bucha. É
brincadeira baixar o ICMS de bucha vegetal. Nem nós sabíamos que
se pagava imposto sobre bucha vegetal, pois ela dá nas cercas das
roças. Querem tributar sob a alegação de que essa redução de 18%
para 12% terá um impacto na arrecadação do Estado. Se fizer um
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esforço muito grande e gastar uns R$10.000.000,00 com fiscalização,
o Estado deverá arrecadar com bucha vegetal uns R$35,00 por ano.
Falta o Parlamento fazer essa discussão, ver o que é bom para o
Estado e o que queremos para ele. A nossa luta é para que o Estado
seja competente na arrecadação e não apenas na tributação.
Realmente, faltou discussão nesse projeto. Nesse final de ano, com
as reuniões abrindo e fechando, infelizmente não tivemos
oportunidade de fazer uma discussão mais pontual. Quero fazer um
apelo ao Deputado Jayro Lessa para que tenhamos uma última
conversa a fim de melhorar esse projeto. Sr. Presidente, é o pior
projeto de anistia para o Estado, mas é excelente para o contribuinte.
Pela primeira vez, não houve equilíbrio entre a arrecadação do Estado
e os benefícios do contribuinte. Apenas o contribuinte foi beneficiado.
Tenho as minhas dúvidas se os técnicos da Fazenda, que não gostam
de anistia, não mostraram ao Governador que nesse projeto não vale
à pena conceder anistia, porque a arrecadação será pequena. Aí eles
vão dizer que a anistia não deu em nada, que se arrecadou
R$200.000.000,00 enquanto se esperava arrecadar
R$700.000.000,00. Presidente, vamos aproveitar que o Deputado
Jayro Lessa pediu prazo regimental para emitir o seu parecer, para,
na reunião do Colégio de Líderes, passarmos um pente fino nesse
projeto, porque entendemos que ele poderia ser melhor avaliado. O
projeto é muito bom para o contribuinte e muito ruim para o nosso
Estado. Muito obrigado.

Registro de Presença
O Sr. Presidente - A Presidência registra, com muita satisfação, a

presença, nas galerias, de alunos da Escola Estadual Manoel Antônio
de Sousa, de Mateus Leme.

Questões de Ordem
A Deputada Elisa Costa - Quero cumprimentar as Deputadas, os

Deputados e também os nossos estudantes. Sejam bem-vindos a esta
Casa! Quero falar um pouco sobre este debate que a Casa travou
com relação ao projeto da legislação tributária. O projeto traz um
conjunto de proposições, mas ainda não tivemos condições de avaliar
toda a dimensão do contexto dessa legislação. Durante vários meses
ouvimos muitos segmentos e nós, da Comissão de Fiscalização
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Financeira e Orçamentária, tivemos a oportunidade de participar de
várias audiências públicas com esses diversos segmentos.
Participamos da primeira audiência com empresários da indústria; e,
da segunda, com os representantes dos setores da agropecuária e
política agrícola, que reivindicaram a redução do ICMS em várias
áreas, principalmente na irrigação. Recebemos Reitores de
universidades públicas solicitando ao Presidente da Casa contribuição
para a redução do ICMS da energia elétrica, para avançar nos cursos
noturnos e abrir oportunidade de extensões universitárias no interior
do Estado. Enfim, abrir oportunidade do conhecimento para a nossa
juventude. Também ouvimos outros segmentos e muitos Deputados
que apresentaram emendas a esse projeto. Foi um processo de
debates. Quero salientar o papel do nosso relator, Deputado Jayro
Lessa, que ouviu os Deputados. É claro que muitas emendas foram
apreciadas e não tiveram parecer favorável. O Deputado André
também reivindica, com muita propriedade, um tema muito importante
relacionado à criança e ao adolescente de Minas Gerais: o aumento
dos recursos, especialmente das políticas públicas, e também a
redução dos impostos, especialmente para o transporte dos nossos
conselhos tutelares, para promoverem os direitos da criança e do
adolescente. É claro que temos outras reivindicações fundamentais, e
o projeto tem outros problemas. Na verdade, ele é autorizativo. Não
estamos definindo as alíquotas. É claro que o setor empresarial é o
mais beneficiado nessa proposta, mas quero fazer um adendo em
relação à emenda da Bancada do PT, que considero muito importante
para Minas, para que haja investimento na educação. Devemos
contribuir para que tenhamos mais vagas nas nossas universidades,
especialmente para a população mais pobre, que deve ter o direito de
estudar, de fazer um curso superior, de entrar numa universidade
pública, para criar oportunidades para que os jovens que trabalham
estudem nos cursos noturnos. Esse foi um avanço muito grande. O
Padre João também nos lembrou que existem algumas emendas que
dizem respeito aos projetos dos produtos da agricultura familiar. Essas
emendas deveriam ser melhor observadas pelo relator, pois se
referem aos produtos da compra direta. Uma série de produtos da
agricultura familiar também merecia uma atenção especial com a
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redução do ICMS e implementação de uma política agrícola para
fortalecê-la, para fortalecer os pequenos agricultores e a agricultura
em Minas Gerais, como um todo. Sei que há debates e avanços na
área e que o relator ainda tem tempo para avaliar algumas emendas
que, certamente, contribuirão com a população de Minas Gerais, não
apenas com o empresariado, mas também com o consumidor. Assim,
alcançaremos um benefício maior com geração de emprego e renda,
e melhor qualidade de vida para a nossa população. Muito obrigada.

O Deputado Vanderlei Miranda - Sr. Presidente, tenho parecer
contraditório sobre o que disse minha colega, Deputada Elisa Costa,
sobre o relator ter ouvido os Deputados. Entenda-se, por isso, que ele
ouviu lideranças. O conjunto dos Deputados, aqueles que não ocupam
posição de liderança, ficaram excluídos dessa conversa. Meu colega
de bancada, Deputado Gilberto Abramo, cobra dos técnicos da
Fazenda o envio do relatório do impacto dessas emendas rejeitadas,
para que possamos entender melhor sua rejeição. Sugiro que esse
relatório seja não apenas lido da tribuna, mas que o relator o repasse
aos Deputados. No meu caso, gostaria de receber informação sobre o
motivo da rejeição de cada uma das emendas apresentadas por mim
e qual o impacto que causariam na arrecadação do Estado, para
justificar sua rejeição. Gostaria de ter esse documento em mãos para
dar satisfação às pessoas e entidades que represento nesta Casa.
Gostaria de receber a atenção do meu Presidente. Sr. Presidente,
gostaria que esse impacto fosse mostrado individualmente. Por
exemplo, volto a insistir, sobre qual seria o impacto sobre a
arrecadação do Estado da emenda que pede a isenção do ICMS e do
IPVA do transporte escolar para os representantes comerciais. Essa
emenda é muito importante para eles e nenhuma satisfação foi dada
quanto à sua rejeição. Solicito que minhas palavras fiquem
registradas.

O Sr. Presidente - Registrem-se as palavras do Deputado Vanderlei
Miranda. O relator designado encontra-se presente em Plenário e
atento a tudo que foi dito pelos nobres parlamentares.

Encerramento
O Sr. Presidente - Tendo em vista que o Projeto de Lei nº

1.585/2007 se encontra na faixa constitucional, sobrestando as
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demais matérias constantes na pauta, a Presidência 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
especial também de hoje, às 20 horas, nos termos do edital de
convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 87ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 18/12/2007

Presidência do Deputado Alberto Pinto Coelho
Sumário: Comparecimento - Abertura - Questão de ordem - 1ª Parte:

Ata; discursos do Deputado Durval Ângelo e da Deputada Elisa Costa;
aprovação - Questões de ordem - Suspensão e reabertura da reunião
- Encerramento.

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

Carvalho - Dinis Pinheiro - Tiago Ulisses - Adalclever Lopes - Ademir
Lucas - Agostinho Patrús Filho - Almir Paraca - Ana Maria Resende -
André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Júlio - Arlen
Santiago - Bráulio Braz - Carlin Moura - Carlos Mosconi - Carlos
Pimenta - Cecília Ferramenta - Chico Uejo - Deiró Marra - Délio
Malheiros - Delvito Alves - Dimas Fabiano - Djalma Diniz - Domingos
Sávio - Doutor Rinaldo - Durval Ângelo - Elisa Costa - Fábio Avelar -
Fahim Sawan - Gilberto Abramo - Gláucia Brandão - Gustavo
Valadares - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Irani Barbosa - Ivair
Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - Juninho Araújo - Lafayette de
Andrada - Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Luiz Tadeu
Leite - Maria Lúcia Mendonça - Mauri Torres - Neider Moreira - Padre
João - Paulo Cesar - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise
- Rômulo Veneroso - Ronaldo Magalhães - Rosângela Reis - Ruy
Muniz - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio -
Vanderlei Jangrossi - Vanderlei Miranda - Wander Borges - Weliton
Prado - Zé Maia - Zezé Perrella.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Alberto Pinto Coelho) - Às 9h9min, a

lista de comparecimento registra a existência de número regimental.
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Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do
povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos.

Questão de Ordem
O Deputado Paulo Cesar - Sr. Presidente, não há 26 Deputados

presentes para a abertura da reunião. Peço o encerramento, de plano,
da reunião.

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, que há quórum
para a continuação dos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2º-Secretário,
para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

1ª Parte
Ata

- O Deputado Carlin Moura, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura
da ata da reunião anterior.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir, o Deputado Durval
Ângelo.

O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, Srs. Deputados, acho
importante a análise da ata. Gostaria que nela fosse incluído o
assunto que trago aqui para ser apresentado, por achá-lo pertinente e
por ter sido, em reuniões anteriores, objeto de discussão por parte
deste parlamentar.

Hoje, 18 de setembro, teremos, na Procuradoria-Geral de Justiça,
uma sessão solene do Colégio de Procuradores. Todos sabemos que
o Colégio de Procuradores é formado pelo Procurador-Geral e pelo
Corregedor-Geral, que são considerados membros natos, e por nove
membros titulares e cinco suplentes, que foram eleitos por voto direto
pelos integrantes do Ministério Público. Mas gostaria de fazer aqui um
grande destaque: pela segunda vez, o Procurador de Justiça Antônio
Sérgio Tonet foi o mais votado da lista. Ele obteve 569 votos. É um
destaque e merece ser lembrado. Foi uma votação expressiva, porque
o Procurador Antônio Sérgio Tonet já integrou a lista para a
Procuradoria-Geral de Justiça. No ano de 2004, foi o candidato mais
votado. Ele obteve uma brilhante votação, mostrando a liderança
expressiva e o reconhecimento dos Procuradores e dos Promotores
de Justiça. É uma liderança incontestável. Era conhecido na
Promotoria do Patrimônio Público por sua atuação no Ministério
Público Eleitoral e agora, mais uma vez, é conhecido por sua
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incontestável liderança na categoria. Tomarão posse também Elaine
Martins Parise, Rogério Greco, Waldemar Antônio de Arimatéia,
Adélia Lage de Oliveira, Márcio Luiz Chila Freyesleben, João Batista
da Silva, Luiz Renato Topan e Saulo de Tarso Paixão Maciel.

Quero ainda registrar aqui que o novo Corregedor-Geral é o Dr.
Márcio Heli de Andrade, homem simples, de posições muito firmes.
Com toda certeza, sendo reconduzido à Corregedoria-Geral do
Ministério Público, saberá conter abusos, irregularidades e
ilegalidades. Mostrará, à frente do Ministério Público, aquilo que, com
toda certeza, aprendeu com seus saudosos pais, Sr. Heli Andrade e
D. Sônia. Com certeza, eles foram seus grandes exemplos em
Tarumirim, para que ele tivesse essa postura ética e firme.
Entendemos que um órgão da importância do Ministério Público
precisa ter transparência, lisura e uma postura séria diante da
sociedade. Hoje não há como pensar a democracia, o Estado
Democrático de Direito na sociedade brasileira, sem o papel do
Ministério Público. Desejamos ao Dr. Márcio Heli de Andrade uma
gestão proveitosa, firme na defesa da lei contra qualquer ilegalidade.
Também faço o registro de que o Márcio Heli disputou o cargo com o
Procurador André Estevão Ubaldino Pereira, Procurador do Crime
Organizado, que também tem sido parceiro da Assembléia em muitas
ações, como a CPI do Narcotráfico. Ele tem dado uma demonstração
de como o Ministério Público pode contribuir na questão da
impunidade. A postura firme do André Estevão Ubaldino Pereira,
contra qualquer tipo de corporativismo, mostra o debate sólido,
profícuo e democrático que o Márcio Heli e ele travaram para a
direção da Procuradoria-Geral de Justiça.

Deixo aqui os nossos votos - creio que são de toda a Casa, e
gostaria que ficassem registrados em ata, que precisa ser o retrato fiel
do que discutimos nesta Casa - de boa gestão ao novo Conselho,
tendo à frente o Dr. Antônio Sérgio Tonet, com a maior votação, e ao
Dr. Márcio Heli de Andrade, Corregedor-Geral. Espero que possam
melhorar o relacionamento com as instituições sérias deste Estado,
entre elas a Assembléia Legislativa, cumprindo realmente o papel
constitucional atribuído ao Ministério Público na nova ordem jurídica
que vigora desde 5/10/1988.
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O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir, a Deputada Elisa
Costa.

A Deputada Elisa Costa - Sr. Presidente, Deputada Cecília
Ferramenta, gostaria de registrar que ontem tivemos oportunidade de
participar da homenagem que a Assembléia Legislativa prestou à
Usiminas, pelos seus 45 anos, empresa à qual parabenizamos por
sua história em Minas Gerais, pela expansão que fará em Ipatinga.
Com certeza, sentiremos os impactos dessa expansão em toda a
região do Vale do Rio Doce. Parabenizo também todos os
trabalhadores da Usiminas, sua direção, seu Presidente, Dr. Rinaldo
Soares, que esteve aqui ontem com toda a Diretoria. Parabenizo
especialmente os trabalhadores que estiveram aqui, como o ex-
sindicalista, ex-Deputado e ex-Prefeito Chico Ferramenta.

Em segundo lugar, Sr. Presidente e Deputado Durval Ângelo, quero
denunciar o assassinato do nosso companheiro, o trabalhador rural
João Calazans, que durante muitos anos esteve conosco no pólo da
Fetaemg, em Governador Valadares. Era um trabalhador rural
combativo, sempre lutando em prol da reforma agrária, das causas
das comunidades rurais. Foi brutalmente assassinado em sua
residência, em Pingo D’água. Nos últimos anos, tornou-se um
assentado da reforma agrária. Esse assentamento foi conseguido
graças a uma luta empreendida pela Fetaemg, pela Comissão
Pastoral da Terra e pelos movimentos sociais ligados à causa da
terra. Em sua residência, diante da família, João Calazans foi
brutalmente assassinado. Faço essa denúncia para que todos os
órgãos responsáveis, como a polícia e o Ministério Público, possam
encontrar imediatamente os assassinos de um companheiro que lutou
a vida inteira pelas causas sociais. Deixo aqui o nosso profundo
lamento por esse crime, que, em nosso entendimento, tem a ver com
a ação política empreendida por João Calazans e com a sua luta em
prol das causas da igualdade social e da justiça. Prestamos nossa
solidariedade a todos os trabalhadores deste país, especialmente às
trabalhadoras e aos trabalhadores rurais, que lutam pelas causas da
terra, pela reforma agrária, pela democratização do acesso à terra.
Deixamos também nossa solidariedade à família do João Calazans,
aos seus amigos mais próximos e a seus companheiros que, juntos,
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formaram essa grande família da causa da justiça social, em defesa
dos mais pobres e na luta por uma reforma agrária justa que
descentralize a posse de terras e garanta alimento, emprego, trabalho
e dignidade para todos.

Deixo aqui a nossa denúncia. Trabalharemos com o Deputado
Durval Ângelo, que se manifestou em nome da Comissão de Direitos
Humanos da Assembléia Legislativa. Várias entidades assinaram um
manifesto para que os responsáveis, os mandantes desse crime,
sejam penalizados e criminalizados pela morte violenta do nosso
companheiro e amigo João Calazans, com quem tivemos
oportunidade de conviver durante muitos anos no pólo da Fetaemg,
em Governador Valadares.

Manifesto aqui, por parte da Bancada do PT e do Deputado Carlin
Moura aqui presente, em nome de Minas Gerais e da região de
Governador Valadares, a nossa solidariedade e o nosso compromisso
de ir a fundo na apuração das responsabilidades em relação a esse
crime bárbaro. Muito obrigada.

O Sr. Presidente - Não havendo retificação a ser feita, dou a ata por
aprovada.

Questões de Ordem
O Deputado Carlin Moura - Sr. Presidente, ontem tive oportunidade

de comparecer à posse dos novos Presidente e Vice-Presidente do
PT no Estado de Minas Gerais. Está à frente o nobre Deputado
Federal Reginaldo Lopes, como Presidente Estadual do PT, e o nosso
colega, Deputado Durval Ângelo, empossado Vice-Presidente
Estadual do PT. Sr. Presidente, é importante registrar a grandeza do
gesto do nosso colega, Deputado Durval Ângelo, que, ficando em
segundo lugar no processo de eleição direta do PT, optou por não
participar da disputa em segundo turno e fazer logo a composição em
primeiro turno, mantendo-se a unidade do PT e colocando-o no rumo
dos trabalhos para 2008-2010. O PT de Minas, com esses novos
Presidente e Vice-Presidente, demonstra renovação e compromisso
com a democracia, com o Estado e com o projeto em curso no Brasil,
dirigido pelo Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que valoriza a
inversão de prioridades e o investimento nos setores mais excluídos
dessa sociedade. Lula tem demonstrado com grandeza a forma com
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que o PT trata a coisa pública, valorizando o Estado, os mais pobres e
os mais necessitados. Sr. Presidente, de forma muito especial,
gostaria de parabenizar o Deputado Durval Ângelo, que também
disputou as eleições em nosso Município de Contagem e obteve
estrondosa vitória. O Deputado Durval Ângelo, com sua chapa, foi
amplamente majoritário nas eleições diretas do PT em Contagem,
dando uma lição a todos e mostrando que o mais importante é a
valorização da organização partidária. De nada adianta as pessoas
alcançarem a máquina pública e o poder, esquecendo-se do partido.
O Deputado Durval Ângelo, nessa eleição, mostrou a importância da
valorização da base, da militância e daqueles que constróem, no dia-
a-dia, a política em Contagem. O Deputado Durval Ângelo está de
parabéns pela expressiva vitória naquele Município. O PT de
Contagem conseguiu, sem dúvida nenhuma, um grande avanço e
uma grande vitória, demonstrando que o essencial é construir o dia-a-
dia da militância partidária. Parabéns, Deputados Durval Ângelo e
Reginaldo Lopes. O PCdoB, aliado histórico do PT, fica muito
satisfeito. Temos a convicção de que, juntos, poderemos construir um
projeto alternativo para Minas Gerais e também para os Municípios do
nosso Estado. Fica aqui o nosso registro.

O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, gostaria de externar a
satisfação da Bancada do Norte de Minas, pois o nosso Governador
Aécio Neves, daqui a pouco, às 11 horas, reunirá todo o seu “staff”
ligado ao problema da seca da nossa região, o Presidente da Copasa,
o companheiro Deputado Dilzon Melo e a Deputada Elbe Brandão, da
Secretaria Extraordinária para o Desenvolvimento do Jequitinhonha,
Mucuri e do Norte de Minas. Ele vai anunciar algumas medidas
importantes e fundamentais para ajudar a nossa região. Passamos,
Sr. Presidente, por um período de oito meses de dificuldades, de
sofrimento. Como se não bastasse a seca, tivemos também algumas
ações da parte do governo ligadas ao meio ambiente, que decretaram
a interdição da mata seca, o não-corte e, na verdade, a estagnação da
economia norte-mineira. Depois vieram outras medidas provisórias e
decretos, que muito contribuíram para piorar a situação da nossa
região. Fomos a Brasília. Tivemos uma audiência com o Vice-
Presidente e com o Presidente da República. Anunciaram a liberação
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imediata de R$20.000.000,00 para atender o Norte de Minas;
anunciaram algumas ações prorrogando o prazo das dívidas dos
trabalhadores rurais; anunciaram algumas ações para liberar recursos
para aquisição de sementes, insumos, adubos; mas, até agora, nada.
Está um silêncio terrível em Brasília, e as ações não chegaram até
aqui. Estamos passando pela seca, e vieram os terremotos no Norte
de Minas. A Comissão de Saúde e outros membros da Assembléia
estiveram presentes na região de Itacarambi onde constatamos o
drama das 76 famílias. Ainda nesta madrugada ligaram-me de
Itacarambi, para dizer que houve mais alguns abalos sísmicos
naquela região. O Norte enfrenta dificuldades, e agora o Governador
convida a Bancada e vários Deputados a estarem presentes a esse
encontro, quando ele anunciará algumas medidas que serão
fundamentais para a nossa região. Neste momento, em meu nome,
em nome da Bancada da nossa região e do Parlamento, queria
congratular-me com o Governador, pedindo-lhe que essas medidas
sejam concretizadas o mais rápido possível. E queremos adiantar que
está sendo trabalhada uma emenda do companheiro Dilzon Melo, que
será encaminhada à Sedru e usada exclusivamente para combater os
efeitos da seca. Pediremos também a aprovação de emendas com
esse objetivo. Vamos defendê-las neste Plenário, para ajudar a nossa
região. Agradeço às pessoas sensíveis deste governo, de maneira
especial ao Vice-Governador Anastasia e a V. Exa., que não têm
medido esforços para nos proporcionar ações para aquela região, que
precisa de tanta ajuda neste momento. Obrigado.

O Deputado Irani Barbosa - Sr. Presidente, Srs. Deputados, só
queria orientar a questão de ordem, porque, da outra vez, o
Presidente em exercício achou que eu estava tratando de um assunto
que não tinha nada a ver com a votação. É só um preâmbulo para
formular a questão de ordem. Quando eu era assessor do então
Vereador Paulo Ferraz, em Belo Horizonte, em 1976, estávamos sob
o período pesado da ditadura. Havia, então, alguns elementos do SNI,
que fiscalizavam todas as reuniões, não só na Câmara Municipal, mas
também na Assembléia Legislativa do nosso Estado, para anotar a
fala de Vereador que contrariava outros interesses. Queria dizer a V.
Exa. do trabalho feito não só pela relatoria, mas também pela
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assessoria desta Casa, num projeto que chegou aqui com três
páginas e agora está num tamanho considerável, privilegiando
grandes empresários. Gostaria de agradecer a presença dos Srs.
Diretores da Secretaria de Fazenda. Podem fiscalizar, mas está muito
bem trabalhado. A turma aqui recebeu bem para votar o que vocês
querem e beneficiar os empresários que vocês representam. Muito
obrigado, Sr. Presidente. Era só essa a questão de ordem.

Suspensão da Reunião
O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião por 15

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, e para a
extraordinária também de hoje, às 20 horas, nos termos do edital de
convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 13ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
SEGURANÇA PÚBLICA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 16ª LEGISLATURA, EM 8/11/2007
Às 9h34min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Sargento Rodrigues, 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 apreciar matéria constante e tratar
de assuntos de interesse da Comissão e comunica o recebimento da
seguinte correspondência: ofícios do Sr. Evilásio Silva Sena Júnior,
Secretário da Segurança, Defesa e Cidadania de Rondônia (publicado
no “Diário do Legislativo” de 6/11/2007); do Sr. Maurício de Oliveira
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Campos Júnior, Secretário de Estado de Defesa Social, do Cel. PM
Hélio dos Santos Júnior, Comandante-Geral da PMMG, e do Sr.
Marco Antônio Monteiro de Castro, Chefe da Polícia Civil do Estado
de Minas Gerais, convidando os membros da Comissão para a
solenidade de inauguração da 98ª Área Integrada de Segurança
Pública - Aisp -, em Montes Claros; dos Srs. Maurício de Oliveira
Campos Júnior, Secretário de Estado de Defesa Social, e Genilson
Ribeiro Zeferino, Subsecretário de Administração Prisional,
convidando os membros da Comissão para a solenidade de
inauguração do presídio de Montes Claros. 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 1.665/2007,
que recebeu parecer pela aprovação (relator: Deputado Luiz Tadeu
Leite). Submetido a votação, é aprovado o Requerimento nº
1.406/2007. 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 Célio Moreira em que
solicita seja realizada reunião, para, em audiência pública, se
discutirem a instalação de uma Seccional da Polícia Civil e a
construção da sede do 41º Batalhão da PMMG, no Barreiro, bem
como a aplicação dos Programas Olho Vivo e Fica Vivo na referida
região; Sargento Rodrigues (3) em que solicita sejam realizadas
reuniões para, em audiência pública, se debater com os membros do
Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária - órgão da
execução penal com atribuição definida pelos arts. 62 a 64 da Lei nº
7.210, (Lei de Execução Penal) - e com os demais interessados o
aperfeiçoamento do sistemas de defesa social estadual e nacional; e
para se debater a expansão do Programa Lares Geraes Segurança
Pública por meio da consignação facultativa imobiliária residencial em
folha de pagamento dos servidores públicos e dos militares estaduais,
na forma do art. 4º, VI da Lei nº 15.025, de 2004; em que solicita seja
encaminhado ao Sr. Dilzon Melo, Secretário de Estado de
Desenvolvimento Regional e Política Urbana, pedido de informação
sobre o número de conjuntos habitacionais construídos pela Cohab e
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sobre qual a porcentagem das unidades destinadas aos servidores da
área de segurança pública; sobre qual a previsão orçamentária
contida no PPAG 2008-2011, destinada ao Programa Lares Geraes
Segurança Pública e quantos servidores já foram atendidos e
cadastrados no referido programa e quais motivos que inviabilizam a
concessão dos benefícios; Luiz Tadeu Leite em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Maurício Campos Júinior,
Secretário de Estado de Defesa Social, pela inauguração do presídio
de Montes Claros. 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.
Sargento Rodrigues, Presidente - Paulo Cesar - Leonardo Moreira.

ATA DA 29ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
PARTICIPAÇÃO POPULAR NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 8/11/2007
Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

André Quintão, Eros Biondini e Carlin Moura, membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
André 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 é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a discutir e a votar proposições da Comissão.
Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a
discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetido a
votação, é aprovado requerimento do Deputado Eros Biondini em que
solicita reunião da Comissão, para, em audiência pública, conhecer o
Programa Correção Ambiental e Reciclagem com Carroceiros -
Projeto Carroceiros, uma parceria da Prefeitura de Belo Horizonte com
a Universidade Federal de Minas Gerais, com convidados que
menciona. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece
a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.
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Sala das Comissões, 20 de novembro de 2007.
André Quintão, Presidente - Carlin Moura - Eros Biondini - João

Leite.
ATA DA 32ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,

CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INFORMÁTICA NA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 21/11/2007
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
Presidente, Deputado Deiró Marra, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Carlin Moura,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a debater, em audiência
pública, a "Composição e o Funcionamento do Conselho Estadual de
Educação" e temas relacionados à Fundação Mineira de Educação e
Cultura, abordados pela Comissão de Educação em 22/8/2007. A
Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir os Srs. José
Januzzi de Souza Reis, Conselheiro do Conselho Estadual de
Educação; Gilson Luiz Reis, Presidente do Sinpro; Prof. Sebastião
Lucio Scaldafeni, representante dos professores da Uemg; Antônio
Pereira dos Santos, ex-professor da Fumec; Edson de Paula,
Presidente da Fitee; Fagner Sena, Vice- Presidente Regional da Une,
e Norma Lúcia Flávio Lélis, representante da Amie, os quais são
convidados a tomar assento à mesa. O Presidente, um dos autores do
requerimento que deu origem a esta reunião, tece suas considerações
iniciais. Logo após, passa a palavra aos demais Deputados e
convidados para que façam suas exposições. Abertos os debates,
segue-se ampla discussão, conforme consta das notas taquigráficas.
A Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à
1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e
votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do
Plenário. O Projeto de Lei nº 1.565/2007 é retirado de pauta,
atendendo-se a requerimento do Deputado Carlin Moura, aprovado
pela Comissão. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de proposições que
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dispensam a apreciação do Plenário. O Projeto de Lei nº 1.668/2007 e
os Requerimentos nºs 1.435 e 1.444/2007 são retirados de pauta,
atendendo-se a requerimento do Deputado Carlin Moura, aprovado
pela Comissão. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de proposições da Comissão.
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados
requerimentos da Deputada Maria Lúcia Mendonça, Deiró Marra e
Carlin Moura, em que solicitam seja formulado apelo ao Governador
do Estado com vistas a que inclua a Associação Mineira de Inspetores
Escolares no rol de entidades habilitadas a participar das Câmaras de
Ensino Fundamental e Médio, conforme disposto no inciso I, do art. 4º
do Decreto nº 44.627, de 28/9/2007; Carlin Moura em que solicita seja
formulado apelo ao Conselho Estadual de Educação com vistas a que
faça constar no sítio do Conselho na internet o currículo dos
Conselheiros, a atuação profissional de cada um e a origem da sua
respectiva indicação; seja formulado apelo ao Conselho Estadual de
Educação com vistas a que designe diligência para investigar
irregularidades denunciadas por professores da Fundação Mineira de
Educação e Cultura, conforme notas taquigráficas que encaminha;
Deiró Marra em que solicita seja inluída no rol de convidados desta
reunião a Sra. Norma Lúcia Flávio Lélis. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a reunião extraordinária de
hoje, às 15 horas, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 21 de novembro de 2007.
Deiró Marra, Presidente - João Leite - Carlin Moura.

ATA DA 8ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA E DE MEMBROS

DAS COMISSÕES PERMANENTES - § 1º DO ART. 204 DO
REGIMENTO INTERNO - NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 16ª LEGISLATURA, EM 5/12/2007
Às 10h14min, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas

Elisa Costa e Rosângela Reis (substituindo esta ao Deputado
Agostinho Patrús Filho, por indicação do PV) e os Deputados Zé Maia,
Agostinho Patrús Filho e Ivair Nogueira, membros da Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária; o Deputado Durval Ângelo,
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membro da Comissão de Membros das Comissões Permanentes - §
1º do Art. 204 do Regimento Interno. 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. A seguir, acusa o
recebimento da seguinte proposição, para a qual designou o relator
citado a seguir: Projeto de Lei nº 1.738/2007, em turno único
(Deputado Sebastião Helvécio). Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte
(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação de pareceres
sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Suspende-se a
reunião. Às 11h13min são reabertos os trabalhos com a presença da
Deputada Elisa Costa e dos Deputados Zé Maia, Agostinho Patrús
Filho, Antônio Júlio, Jayro Lessa, Sebastião Helvécio e Ivair Nogueira.
O Projeto de Lei nº 1.738/2007 é retirado de 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 conjunta de hoje, às 18 horas, para
apreciação do parecer sobre o Projeto de Lei nº 1.738/2007,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2007.
Zé Maia, Presidente - Agostinho Patrús Filho - Elisa Costa -

Sebastião Helvécio - Wander Borges.
ATA DA 38ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 11/12/2007

Às 9h40min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Dalmo Ribeiro Silva, Gilberto Abramo, Hely Tarqüínio e Sebastião
Costa, membros da supracitada Comissão. Estão presentes, também,
os Deputados Ademir Lucas e Weliton Prado. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Dalmo Ribeiro Silva, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
Deputado Gilberto Abramo, 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 acusa o recebimento das
seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados a
seguir: Projetos de Lei nºs 1.863, 1.868, 1.878, 1.892, 1.901 e
1.902/2007 (Deputado Gilberto Abramo); 1.866, 1.870, 1.875, 1.880,
1.885, 1.888, 1.890 e 1.900/2007 (Deputado Sebastião Costa); 1.873,
1.896 e 1.899/2007 (Deputado Delvito Alves); 1.867, 1.871, 1.879,
1.881, 1.882, 1.889 e 1.904/2007 (Deputado Dalmo Ribeiro Silva);
1.862, 1.874, 1.876, 1.877, 1.883, 1.891 e 1.893/2007 (Deputado Hely
Tarqüínio); 1.872, 1.895, 1.897 e 1.898/2007 (Deputado Sargento
Rodrigues); 1.865, 1.869, 1.884, 1.886 e 1.894/2007 (Deputado Neider
Moreira). 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 dos Projetos de Lei nºs
598 e 1.643/2007 na forma dos Substitutivos nº 1; e 1.220/2007 com a
Emenda nº 1 (relator: Deputado Delvito Alves); 817 e 1.879/2007
(relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva); 1.271/2007; 1.440 e
1.888/2007 na forma dos Substitutivos nº 1 (relator: Deputado
Sebastião Costa); 1.805, 1.828 e 1.876/2007 (relator: Deputado Hely
Tarqüínio). Após discussão e votação, são aprovados, cada um por
sua vez, os pareceres pela inconstitucionalidade, ilegalidade e
antijuridicidade dos Projetos de Lei nºs 682/2007 (relator: Deputado
Dalmo Ribeiro Silva); e 1.851/2007 (relator: Deputado Gilberto
Abramo). Os pareceres sobre os Projetos de Lei nºs 757 e 1.815/2007
deixam de ser apreciados em virtude de prorrogação de prazo
solicitada pelo relator, Deputado Sebastião Costa. O Projeto de Lei nº
1.378/2007 é retirado da pauta, atendendo-se a requerimento do
Deputado Delvito Alves, aprovado pela Comissão. É convertido em
diligência ao autor e à Secretaria de Planejamento e Gestão o Projeto
de Lei nº 1.856/2007. 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
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Projetos de Lei nºs 1.401 e 1.758/2007 (relator: Deputado Sebastião
Costa); 1.725 e 1.858/2007 (relator: Deputado Hely Tarqüínio); e
1.860/2007 (relator: Deputado Delvito Alves). 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 seja o Projeto de Lei nº
1.824/2007 convertido em diligência ao DER-MG, e o Projeto de Lei nº
1.829/2007, ao autor. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião extraordinária, a ser realizada no
dia 13/12/2007, às 10h30min, determina a lavratura da ata e encerra
os trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2007.
Gilberto Abramo, Presidente - Delvito Alves - Hely Tarqüínio -

Sebastião Costa.
ATA DA 34ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

SEGURANÇA PÚBLICA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA
DA 16ª LEGISLATURA, EM 12/12/2007

Às 9h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Sargento Rodrigues e Paulo Cesar, 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 debater a expansão do Programa Lares Geraes
por meio de empréstimo consignado para os servidores estaduais e
comunica o recebimento de ofício do Sr. Joab de Paula Alves,
Presidente da Câmara Municipal de Frutal, em que solicita sejam
destinados recursos para o término da construção da sede da 4ª Cia.
Independente da PMMG e para a implantação de postos policiais em
Fronteira e Planura, publicado no “Diário do Legislativo” de 6/12/2007.
A matéria constante na pauta deixa de ser apreciada. A Presidência
interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir os Srs. Valter Silva
Teixeira, Vice-Presidente da Cohab, representando Dilzon Melo,
Secretário de Desenvolvimento Regional e Política Urbana e Teodoro
Alves Lamounier, Presidente da Cohab; Ten.-Cel. Aloísio Fagundes
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de Andrade, Chefe do Centro de Promoção Social da PMMG,
representando o Cel. PM Hélio dos Santos Júnior, Comandante-Geral
da PMMG; Delegado Vagner Vidal, Diretor de Recursos Humanos,
representando Marco Antônio Monteiro de Castro, Chefe da Polícia
Civil de Minas Gerais; Marivaldo Araújo Ribeiro, Gerente Regional em
Minas Gerais, representando Dimas Wagner Lamounier,
Superintendente Institucional da Caixa Econômica Federal; Euber
Wandaik Vieira, Gerente do Banco do Brasil, representando Amauri
Sebastião Niehues, Superintendente do Banco do Brasil em Minas
Gerais; e a Sra. Maria Carmen Gomes Ferreira, Diretora da Central de
Coordenação Geral da Secretaria de Planejamento e Gestão - Seplag-
, que são convidados a tomar assento à mesa. O Presidente, autor do
requerimento que deu origem ao debate, tece suas considerações
iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam
suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão,
conforme consta nas notas taquigráficas. Registra-se a presença do
Deputado Délio Malheiros. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2007.
Sargento Rodrigues, Presidente - Leonardo Moreira - Délio

Malheiros.

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

1.615/2007
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
Atendendo ao disposto no art. 68, I, do Ato das Disposições

Constitucionais Transitórias da Constituição mineira, o Governador do
Estado encaminhou a esta Casa, por meio da Mensagem nº 110/2007,
o projeto de lei em epígrafe, que contém o Plano Plurianual de Ação
Governamental para o período de 2008 a 2011.

Publicado em 27/9/2007, foi o projeto distribuído a esta Comissão,
em conformidade com o art. 160 da Constituição do Estado e com o
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art. 204 do Regimento Interno.
Em obediência ao rito previsto no § 2º do art. 204 do regimento

Interno, foi concedido prazo de 20 dias para a apresentação de
emendas. Foram recebidas, nesse período, 397 emendas.

Nos termos regimentais, esta Comissão passa a analisar o projeto e
as emendas apresentadas.

Fundamentação
O projeto de lei do Plano Plurianual de Ação Governamental 2008-

2011 - PPAG -, em consonância com o art. 154 da Constituição do
Estado, contém a operacionalização, em programas e ações, da
estratégia delineada no Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado -
PMDI -, cuja atualização, para o período 2007-2023, tramitou nesta
Casa este ano, já transformada na Lei n° 17.007, de  28/9/2007. O
projeto apresenta, então, as diretrizes, objetivos, indicadores,
programas, ações e metas da administração pública estadual para o
período 2008-2011.

Em razão da integração entre os instrumentos de planejamento do
Estado - PMDI, PPAG e Lei Orçamentária para o exercício de 2008 -,
a chamada Segunda Geração do Choque de Gestão tem como
principal característica o foco nos resultados das políticas públicas.
Conforme o disposto na atualização do PMDI, o modelo de gestão
estratégica do Estado delimita 11 áreas de resultado, as quais se
pretende atingir por meio da implementação dos programas previstos
pelo PPAG. Essas áreas de resultado são sustentadas por dois pilares
que também organizam programas e ações da administração pública,
quais sejam a qualidade e a inovação em gestão pública e a qualidade
fiscal.

A gestão e a alocação estratégica dos recursos públicos no âmbito
das áreas de resultado definidas na atualização do PMDI 2007-2023
constituem a característica essencial da proposta para o PPAG 2008-
2011. Nesse contexto, foram estabelecidos três grandes conjuntos de
programas, classificados quanto ao seu posicionamento no mapa
estratégico do PMDI 2007- 2023. Os Programas Estruturadores
representam os programas estratégicos de cada área de resultado,
nos quais são alocados prioritariamente os recursos estaduais e dos
quais se esperam os maiores impactos, em termos de eficiência,
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eficácia e efetividade da ação do Estado. Por essa razão, os
programas estruturadores compõem o eixo fundamental de atuação
do governo, com vistas a garantir a operacionalização dos objetivos
fixados no PMDI. Os Programas Associados, por sua vez, referem-se
aos programas dotados de colaboração sinérgica com os
estruturadores, tendo em vista o alcance dos objetivos estratégicos do
PMDI e, conseqüentemente, da visão de futuro que o informa. Desse
modo, esses programas devem perseguir, tanto quanto os
estruturadores, os resultados finalísticos estabelecidos e esperados
no âmbito de cada área de resultados. Por fim, têm-se os Programas
Especiais, que não apresentam identificação evidente no mapa
estratégico das áreas de resultado, mas são de suma importância
para a administração estadual, na medida em que incluem as
prioridades setoriais que não estão diretamente vinculadas à
estratégia global do Governo. Incluem-se nesse conjunto os
programas padronizados Apoio à Administração Pública - 701 - e
Obrigações Especiais - 702 -, em que se destacam, respectivamente,
as despesas de pessoal e as despesas com inativos; os programas
desenvolvidos pelos demais Poderes; e os programas que tenham
como foco a manutenção da própria máquina pública, representada
por seus processos, estruturas e servidores.

A partir da perspectiva que essa classificação oferece, torna-se
possível monitorar e avaliar a execução do PPAG pela ótica
estabelecida no PMDI. Dessa maneira, desencadeia-se o alinhamento
efetivo dos instrumentos de planejamento constitucionalmente
previstos: o PMDI, a definir o planejamento superior da administração
pública estadual e os resultados a serem perseguidos; o PPAG, com a
sistematização de um conjunto de programas que contribuem para a
operacionalização dessa estratégia; e a Lei Orçamentária Anual
(Projeto de Lei nº 1.616/2007), a que compete a alocação dos
recursos nas ações executadas pelo Estado.

Importa informar que esta Comissão, em conjunto com a Comissão
de Participação Popular, realizou, nos dias 27/10/2007, em Araçuaí,
29/10/2007, em Frutal, 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 em tela.
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Essas sugestões foram encaminhadas à Comissão de Participação
Popular para apreciação e geraram 542 propostas de ação legislativa,
que concluíram pela apresentação de 123 emendas ao projeto de lei
em análise (Emendas nºs 84 a 131, 140 a 174, 177 a 195 e 199 a
220).

No total, portanto, foram apresentadas 435 emendas à proposição
em questão, sendo 123 oriundas de sugestões populares.

Dessa forma, acatamos as Emendas nºs 76, 175 e 360,
apresentadas por parlamentares, e as Emendas nºs 88, 92, 98, 99,
106, 107, 125 a 127, 141 a 152, 166, 171, 174, 187 e 200,
apresentadas pela Comissão de Participação Popular. Esta Comissão
procedeu a uma análise das sugestões apresentadas nas audiências
públicas, inclusive aquelas que não chegaram a gerar emendas da
Comissão de Participação Popular a esta proposição, verificando-se
que muitas delas estavam previstas nas ações que compõem a
programação do PPAG 2008-2011 e que outras poderiam contribuir
para seu aprimoramento. Em razão disso, apresentamos a Emenda nº
380, resultante de emendas apresentadas pela Comissão de
Participação Popular, e as Emendas nºs 379, 400, 427 a 429, 434 e
435, decorrentes do acolhimento de sugestões apresentadas nas
audiências públicas. Apresentamos, ainda, diversas subemendas com
o objetivo de atender às solicitações dos parlamentares e da
Comissão de Participação Popular, proponentes das respectivas
emendas.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação, em turno único, do

Projeto de Lei nº 1.615/2007 com as Emendas nºs 76, 88, 92, 98, 99,
106, 107, 125, 126, 127, 141 a 152, 166, 171, 174, 175, 187, 200 e
360, apresentadas por parlamentares e pela Comissão de
Participação Popular, as Emendas nºs 379 a 435, apresentadas neste
parecer, as Subemendas nº 1 às Emendas nºs 1 a 4, 6, 20, 21, 24, 37,
40 a 45, 47, 48, 50, 51, 58, 59, 61 a 71, 73 a 75, 84, 85, 87, 94, 96, 97,
103, 104, 110, 113, 114, 116, 121, 128, 132, 134, 135, 140, 153, 156,
158, 162 a 164, 170, 172, 173, 177 a 183, 185, 191, 194, 195, 202,
205, 207, 208, 217, 220, 255, 300, 302, 310, 312, 315, 317, 323, 330,
339, 340, 343, 346, 347, 350, 355, 361, 367 e 377, as Subemendas
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nºs 1 e 2 às Emendas nºs 155 e 218 e as Subemendas nºs 1, 2 e 3 à
Emenda nº 210 ; e pela rejeição das Emendas nºs 5, 8 a 10, 12, 22,
23, 46, 49, 53, 60, 72, 86, 90, 91, 93, 100 a 102, 105, 108, 109, 111,
112, 115, 119, 123, 124, 129 a 131, 133, 136 a 139, 154, 157, 159,
165, 168, 176, 186, 188, 192, 193, 196, 197, 201, 203, 209, 213, 214,
221 a 223, 226 a 253, 259, 260, 264, 267, 269 a 274, 276 a 280, 282,
284 a 299, 301, 303 a 305, 311, 313, 318 a 320, 324 a 328, 332 a 334,
336 a 338, 341, 342, 349, 362 a 366, 368 a 370 e 373 a 376.

Informamos que, com a aprovação das subemendas, ficam
prejudicadas as respectivas emendas.

Informamos, ainda, que ficam prejudicadas as Emendas nº 7, 14, 26,
27, 78 a 83, 160, 161, 198, 206, 224, 225, 254, 257, 258, 275, 283,
314, 316, 321, 322, 329, 352 a 354, 356 a 359 e 371, em virtude de já
estarem acolhidas na programação apresentada no projeto em
análise.

As Emendas nºs 11, 13, 15 a 19, 25, 28 a 36, 38, 39, 52, 54 a 57,
77, 89, 95, 117, 118, 120, 122, 167, 169, 184, 189, 190, 199, 204, 211,
212, 215, 216, 219, 256, 261 a 263, 265, 266, 268, 281, 306 a 309,
331, 335, 344, 345, 348, 351, 372 e 378 ficam prejudicadas pela
aprovação de outras emendas ou subemendas.

SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 1
Dê-se à finalidade da Ação 1.125 - Ampliação da Estrutura de

Inspeção e Fiscalização de Produtos de Origem Animal -, a seguinte
redação, procedendo-se às alterações necessárias nos Anexos I e II:

Finalidade: dotar os estabelecimentos que produzam, distribuam,
transportem, processem, manipulem e comercializem carne e seus
derivados de inspeção sanitária industrial na periodicidade exigida
pela legislação pertinente, com atenção à adaptação de matadouros
às normas exigidas, verificando sua garantia de qualidade e
inocuidade, contribuindo indiretamente para a ampliação de mercados
sem restrições para exportações mineiras de carne.

SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 2
Dê-se à finalidade da Ação 4.421 - Coordenação dos Programas e

Projetos do Sistema Seapa -, a seguinte redação, procedendo-se às
alterações necessárias nos Anexos I e II:

Finalidade: ampliar a capacidade da Seapa para formular e



1962

implementar políticas públicas para o setor rural, inclusive o setor de
abate de animais, incentivando a adequação e reforma de
matadouros, com o fortalecimento de mecanismos de gerenciamento
de programas e projetos, e promover ações e estratégias de
comunicação de forma a ampliar o relacionamento com seus diversos
públicos de interesse.

SUBEMENDA Nº1 À EMENDA Nº 3
Dê-se à finalidade da Ação 4.284 - Atendimento ao Ensino

Fundamental - a seguinte redação, procedendo-se às alterações
necessárias nos Anexos I e II:

"Finalidade: oferecer um sistema de ensino eficiente, inclusive com o
apoio de profissionais da área de psicopedagogia, tendo em vista a
baixa escolaridade e o alto índice de analfabetismo apontado nas
pesquisas.".

SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 4
Dê-se à finalidade da Ação 4.286 - Atendimento do Ensino Médio - a

seguinte redação, procedendo-se às alterações necessárias nos
Anexos I e II:

"Finalidade: manter e aprimorar a qualidade do ensino médio,
inclusive por meio de uma política de assistência psicopedagógica,
desenvolvendo o educando, consolidando e aprofundando os
conhecimentos adquiridos por ele, visando a preparação básica para o
trabalho e a cidadania, para que ele seja capaz de se adaptar com
flexibilidade a novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento.".

SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 6
Dê-se à finalidade da Ação 4.288 - Atendimento nas Oficinas

Pedagógicas - a seguinte redação, procedendo-se às alterações
necessárias nos Anexos I e II:

"Finalidade: proporcionar às crianças e aos adolescentes um local
onde possam complementar sua educação, com a ampliação da
jornada escolar e aprendizagem de uma atividade artesanal, inclusive
com o atendimento às crianças com necessidades especiais que
possam freqüentar esse local.".

SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 20
Dê-se à finalidade da Ação 4.234 - Co-financiamento de serviços e

benefícios para Municípios na execução de proteção básica - a
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seguinte redação, procedendo-se às alterações necessárias nos
Anexos I e II:

“Finalidade: co-financiar os Municípios na execução direta ou
indireta (rede socioassistencial) na proteção social básica, ofertando
serviços, programas, projetos e benefícios (continuados e eventuais)
garantindo a sobrevivência, o acolhimento, convivência e socialização
de pessoas e famílias em situações de vulnerabilidade social
(pobreza, privação, fragilidade de vínculos, pessoas com deficiência
mental e autistas).”.

SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 21
Dê-se à finalidade da Ação 4.194 - Desenvolvimento da Educação

Especial - a seguinte redação, procedendo-se às alterações
necessárias nos Anexos I e II:

“Finalidade: oferecer diferentes alternativas de atendimento ao aluno
com necessidades educacionais especiais, inclusive autistas e
deficientes mentais, tendo em vista sua inclusão.”.

SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 24
Dê-se à finalidade da Ação 4.554 - Inclusão e Promoção Social da

Pessoa com Deficiência - a seguinte redação, procedendo-se às
alterações necessárias nos Anexos I e II:

"Finalidade: implementar meios para possibilitar a inclusão da
pessoa com deficiência nas políticas setoriais básicas, inclusive com o
desenvolvimento de programas para deficientes mentais e autistas,
especialmente nas áreas de trabalho, saúde, educação, assistência
social, esporte e lazer, cultura, inclusão digital, contribuindo assim
para a promoção social dessa parcela da população.".

SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 37
Dê-se à Emenda nº 37 a seguinte redação:
  * -  A tabela referente a Emenda nº 37 foi publicada no “Diário do

Legislativo” de 20.12.2007.
SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 40

Dê-se à Emenda nº 40 a seguinte redação:
  * -  A tabela referente a Emenda nº 40 foi publicada no “Diário do

Legislativo” de 20.12.2007.
SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 41

Dê-se à Emenda nº 41 a seguinte redação:
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  * -  A tabela referente a Emenda nº 41 foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 20.12.2007.

SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 42
Dê-se à Emenda nº 42 a seguinte redação:
  * -  A tabela referente a Emenda nº 42 foi publicada no “Diário do

Legislativo” de 20.12.2007.
SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 43

Dê-se à Emenda nº 43 a seguinte redação:
  * -  A tabela referente a Emenda nº 43 foi publicada no “Diário do

Legislativo” de 20.12.2007.
SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 44

Dê-se à Emenda nº 44 a seguinte redação:
 * -  A tabela referente a Emenda nº 44 foi publicada no “Diário do

Legislativo” de 20.12.2007.
SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 45

Dê-se à Emenda nº 45 a seguinte redação:
* -  A tabela referente a Emenda nº 45 foi publicada no “Diário do

Legislativo” de 20.12.2007.
SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 47

Dê-se à Emenda nº 47 a seguinte redação:
* -  A tabela referente a Emenda nº 47 foi publicada no “Diário do

Legislativo” de 20.12.2007.
SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 48

Dê-se à Emenda nº 48 a seguinte redação:
* -  A tabela referente a Emenda nº 48 foi publicada no “Diário do

Legislativo” de 20.12.2007.
SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 50

Dê-se à Emenda nº 50 a seguinte redação:
* -  A tabela referente a Emenda nº 50 foi publicada no “Diário do

Legislativo” de 20.12.2007.
SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 51

Dê-se à finalidade da Ação 4015 - Desenvolver, Consolidar e
Promover novos destinos turísticos no Estado -, a seguinte redação,
procedendo-se às alterações necessárias nos Anexos I e II:

FINALIDADE: Desenvolver, Consolidar e Promover novos destinos
turísticos no Estado, a melhoria das estâncias hidrominerais e termais,
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das serras mineiras, do turismo rural, do eco-turismo e do patrimônio
histórico-cultural.

SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 58
Dê-se à Emenda nº 58 a seguinte redação:

EMENDA Nº 58
Acrescente-se ao Programa 242 - Supervisão e Expansão do Ensino

Superior a ação nova “Apoio a Implantação de Extensão Universitária
Pública”, com os seguintes atributos, fazendo-se as alterações
necessárias nos Anexos I e II:

* -  A tabela referente as alterações necessárias nos Anexos I e II foi
publicada no “Diário do Legislativo” de 20.12.2007.

SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 59
Dê-se à finalidade da Ação 4306 - Atendimento ao Ensino Médio

Profissionalizante - a seguinte redação, procedendo-se às alterações
necessárias nos Anexos I e II:

FINALIDADE: Ampliar para os alunos do ensino médio da rede
estadual as oportunidades de formação profissional de nível técnico,
inclusive por meio de parceria para a implantação do Centro Federal
de Educação Tecnológica e demais programas públicos correlatos.

SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 61
Dê-se à Emenda nº 61 a seguinte redação:
* -  A tabela referente a Emenda nº 61 foi publicada no “Diário do

Legislativo” de 20.12.2007.
SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 62

Dê-se à Emenda nº 62 a seguinte redação:
* -  A tabela referente a Emenda nº 62 foi publicada no “Diário do

Legislativo” de 20.12.2007.
SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 63

Dê-se à Emenda nº 63 a seguinte redação:
* -  A tabela referente a Emenda nº 63 foi publicada no “Diário do

Legislativo” de 20.12.2007.
SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 64

Dê-se à Emenda nº 64 a seguinte redação:
* -  A tabela referente a Emenda nº 64 foi publicada no “Diário do

Legislativo” de 20.12.2007.
SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 65



1966

Dê-se à Emenda nº 65 a seguinte redação:
* -  A tabela referente a Emenda nº 65 foi publicada no “Diário do

Legislativo” de 20.12.2007.
SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 66

Dê-se à Emenda nº 66 a seguinte redação:
* -  A tabela referente a Emenda nº 66 foi publicada no “Diário do

Legislativo” de 20.12.2007.
SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 67

Dê-se à Emenda nº 67 a seguinte redação:
* -  A tabela referente a Emenda nº 67 foi publicada no “Diário do

Legislativo” de 20.12.2007.
SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 68

Dê-se à Emenda nº 68 a seguinte redação:
* -  A tabela referente a Emenda nº 68 foi publicada no “Diário do

Legislativo” de 20.12.2007.
SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 69

Dê-se à Emenda nº 69 a seguinte redação:
* -  A tabela referente a Emenda nº 69 foi publicada no “Diário do

Legislativo” de 20.12.2007.
SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 70

Dê-se à Emenda nº 70 a seguinte redação:
* -  A tabela referente a Emenda nº 70 foi publicada no “Diário do

Legislativo” de 20.12.2007.
SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 71

Dê-se à Emenda nº 71 a seguinte redação
* -  A tabela referente a Emenda nº 71 foi publicada no “Diário do

Legislativo” de 20.12.2007.
SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 73

Dê-se à Emenda nº 73 a seguinte redação:
* -  A tabela referente a Emenda nº 73 foi publicada no “Diário do

Legislativo” de 20.12.2007.
SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 74

Dê-se à Emenda nº 74 a seguinte redação:
* -  A tabela referente a Emenda nº 74 foi publicada no “Diário do

Legislativo” de 20.12.2007.
SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 75
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Dê-se à Emenda nº 75 a seguinte redação:
EMENDA Nº 75

Acrescente-se ao Programa 056 - Potencialização da Infra-estrutura
Logística da Fronteira Agroindustrial a ação nova “Implantação de
Portos Hidroviários no Triângulo”, com os seguintes atributos,
fazendo-se as alterações necessárias nos Anexos I e II:

* -  A tabela referente as alterações necessárias nos Anexos I e II foi
publicada no “Diário do Legislativo” de 20.12.2007.

SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 84
Dê-se à Emenda nº 84 a seguinte redação:

EMENDA Nº 84
Acrescente-se ao Programa 027 - Minas Olímpica a ação nova

“Campos Verdes”, com os seguintes atributos, fazendo-se as
alterações necessárias nos Anexos I e II:

* -  A tabela referente as alterações necessárias nos Anexos I e II foi
publicada no “Diário do Legislativo” de 20.12.2007.

SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 85
Dê-se ao objetivo do Programa 015 - Desenvolvimento da Produção

Local e Acesso a Mercados - a seguinte redação, procedendo-se às
alterações necessárias nos Anexos I e II:

Objetivo: Prover as bases para o desenvolvimento sustentável e
includente da produção local e para o aumento da produtividade no
campo, inclusive o modo de produção agroecológico/orgânico, com
ênfase na formação profissional, na promoção do protagonismo e do
empreendedorismo e na identificação e acesso a mercados, com
vistas à melhoria da qualidade de vida do povo de Minas Gerais.

SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 87
Dê-se à Emenda nº 87 a seguinte redação:
* -  A tabela referente a Emenda nº 87 foi publicada no “Diário do

Legislativo” de 20.12.2007.
SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 94

Dê-se à finalidade da Ação 1174 - Aprimoramento do Esporte
Escolar -, a seguinte redação, procedendo-se às alterações
necessárias nos Anexos I e II:

Finalidade: Implantar e oficializar o comitê interfuncional entre a
SEEJ e a SEE, para desenvolvimento de metodologia adequada ao
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conteúdo básico curricular da aula de educação física já existente, de
modo que o esporte escolar seja consolidado e ampliado nas Escolas
em Tempo Integral, inclusive em parceria com entidades, clubes e
academias, e ainda com Municípios e programas federais correlatos.

SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 96
Dê-se à finalidade da Ação 1051 - Realização das atividades

complementares - a seguinte redação, procedendo-se às alterações
necessárias nos Anexos I e II:

Finalidade: Oferecer aos alunos participantes do programa
atividades complementares que contribuam para desenvolver sua
formação pessoal, qualificação profissional, participação comunitária e
protagonismo juvenil, inclusive em parceria com entidades, Municípios
e programas federais correlatos.

SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 97
Dê-se à finalidade da Ação 4285 - Promoção de Atividades Físicas

de Lazer -, a seguinte redação, procedendo-se às alterações
necessárias nos Anexos I e II:

Finalidade: Fomentar a prática de atividades físicas regulares
voltadas para a manutenção da saúde, assim como a prática de
atividades lúdicas que contribuam para a qualidade de vida dos
mineiros, e para o desenvolvimento de hábitos de boa convivência e
integração social, inclusive com atenção aos idosos e em parceria
com entidades, Municípios e programas federais correlatos.

SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 103
Dê-se à finalidade  da Ação 4066 - Programa de Incentivo à

Inovação - PII - a seguinte redação, procedendo-se às alterações
necessárias nos Anexos I e II:

Finalidade: Implantar e operacionalizar o  Fundo Estadual de
Incentivo Tecnológico - FIIT.

SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 104
Dê-se à finalidade da Ação 1060 - Ampliação das Áreas de

Vegetação Nativa e Promoção da Conectividade entre Fragmentos
Florestais - Promata - a seguinte redação, procedendo-se às
alterações necessárias nos Anexos I e II:

Finalidade: Promover a proteção e a ampliação da base florestal
nativa, inclusive por meio da implantação de corredores de
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biodiversidade, e recuperar áreas degradadas.
SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 110

Dê-se à finalidade da Ação 1154 - Capacitação do público
beneficiário.-, a seguinte redação, procedendo-se às alterações
necessárias nos Anexos I e II:

Finalidade: Promover capacitação do público beneficiário adequada
à realidade da população na perspectiva de geração de renda e da
segurança alimentar e nutricional sustentável, inclusive com atenção
para educação alimentar e técnicas de produção e de melhor
utilização de alimentos.

SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 113
Dê-se à finalidade da  Ação 4227 - Apoio à implantação de lavouras

comunitárias.-, a seguinte redação, procedendo-se às alterações
necessárias nos Anexos I e II:

Finalidade: Dar suporte à produção de alimentos básicos, inclusive
de base agroecológica, em Municípios mineiros, especialmente pela
agricultura familiar, por meio do acesso aos meios de produção.

SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 114
Dê-se à finalidade da Ação 4228 - Apoio à implantação de pomares

(Pró-Pomar) -, a seguinte redação, procedendo-se às alterações
necessárias nos Anexos I e II:

Finalidade: Implantar projetos de produção de frutas para consumo e
complementação alimentar das famílias, inclusive de base
agroecológica, e geração de matéria-prima para as unidades de
processamento de alimentos.

SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 116
Dê-se à Emenda nº 116 a seguinte redação:

EMENDA Nº 116
Acrescente-se ao Programa 235 - Melhoria do Ensino Fundamental -

a ação nova “Xadrez na Escola”, com os seguintes atributos, fazendo-
se as alterações necessárias nos Anexos I e II:

* -  A tabela referente as alterações necessárias nos Anexos I e II foi
publicada no “Diário do Legislativo” de 20.12.2007.

SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 121
Dê-se à finalidade da Ação 4299 - Medicamentos Básicos - a

seguinte redação, procedendo-se às alterações necessárias nos
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Anexos I e II:
Finalidade: Reorientar a assistência farmacêutica básica com

ampliação do acesso da população aos medicamentos básicos,
inclusive fitoterápicos, e promoção do seu uso racional.

SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 128
Corrija-se o nome do Programa citado na Emenda nº 128 para:

“Programa: 003 - Arranjos Produtivos em Biotecnologia,
Biocombustíveis, Eletroeletrônicos e Softwares.”

SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 132
Dê-se à finalidade da Ação 4232 - Policiamento Ostensivo Geral - a

seguinte redação, procedendo-se às alterações necessárias nos
Anexos I e II:

Finalidade: Exercer o poder de polícia ostensiva com a finalidade de
prevenir ou inibir atos anti-sociais, inclusive por meio do
monitoramento de pontos estratégicos e de grande incidência criminal,
com a instalação de câmeras de segurança, atuando repressivamente
na restauração da ordem pública, adotando medidas de proteção e
socorro comunitários ou atuando em apoio aos órgãos da
administração pública, no exercício do poder de polícia que lhes
couber.

SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 134
Dê-se à Emenda nº 134 a seguinte redação:
* -  A tabela referente a Emenda nº 134 foi publicada no “Diário do

Legislativo” de 20.12.2007.
SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 135

Dê-se à Emenda nº 135 a seguinte redação:
* -  A tabela referente a Emenda nº 135 foi publicada no “Diário do

Legislativo” de 20.12.2007.
SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 140

Dê-se à Emenda nº 140 a seguinte redação:
* -  A tabela referente a Emenda nº 140 foi publicada no “Diário do

Legislativo” de 20.12.2007.
SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 153

Dê-se à Emenda nº 153 a seguinte redação:
EMENDA Nº 153

Acrescente-se ao Programa 732 − Segurança Alimentar - a ação
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nova “Instalação e manutenção de Centros de Referência em
Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável - Cresans”, com os
seguintes atributos, fazendo-se as alterações necessárias nos Anexos
I e II:

* -  A tabela referente as alterações necessárias nos Anexos I e II foi
publicada no “Diário do Legislativo” de 20.12.2007.

SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 155
Dê-se à finalidade da Ação 4030 - Qualificação Profisional e

Avaliação de Professores - Ensino Médio - e da Ação 4049 -
Qualificação Profisional e Avaliação de Professores - Ensino
Fundamental - a seguinte redação, procedendo-se às alterações
necessárias nos Anexos I e II:

Finalidade: Elevar a qualificação e o desempenho profissional dos
professores da Educação Básica, inclusive para os que atuam nas
escolas do campo.

SUBEMENDA Nº 2 À EMENDA Nº 155
Dê-se à finalidade das ações 1024 - Melhoria da infra-estrutura

física, mobiliário e equipamentos escolares - Ensino Fundamental -,
1109 - Melhoria da infra-estrutura física, mobiliário e equipamentos
escolares - Ensino Médio -, 2036 - Construção ampliação e reforma de
prédios escolares - Ensino Médio - e 2096 - Construção ampliação e
reforma de prédios escolares - Ensino Fundamental - a seguinte
redação, respectivamente, procedendo-se às alterações necessárias
nos Anexos I e II:

Ação 1024 (...)
Finalidade: Melhorar a infra-estrutura física das escolas de Ensino

Fundamental, inclusive as escolas do campo, por meio de implantação
de padrões básicos de rede física, mobiliário, equipamentos, recursos
didáticos e pedagógicos.

Ação 1109 (...)
Finalidade: Melhorar a infra-estrutura física das escolas de Ensino

Médio, inclusive as escolas do campo, por meio da implantação de
padrões básicos de rede física, mobiliário, equipamentos, recursos
didáticos e pedagógicos.

Ação 2036 (...)
Finalidade: Melhorar a rede física, inclusive das escolas do campo,
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com vistas a atender a toda demanda do Estado.
Ação 2096 (...)
Finalidade: Melhorar a rede física, inclusive das escolas do campo,

com vistas a ampliar o atendimento à demanda do Estado.
SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 156

Dê-se à Emenda nº 156 a seguinte redação:
EMENDA Nº 156

Acrescente-se ao Programa 144 - Desenvolvimento da Reforma
Agrária - a ação nova “Apoio para Regularização Fundiária de Áreas
Ocupadas por Comunidades Indígenas e Quilombolas”, com os
seguintes atributos, fazendo-se as alterações necessárias nos Anexos
I e II:

* -  A tabela referente as alterações necessárias nos Anexos I e II foi
publicada no “Diário do Legislativo” de 20.12.2007.

SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 158
Dê-se à finalidade da Ação 1048 – Implantação da Casa de Minas

em São Paulo - a seguinte redação, procedendo-se às alterações
necessárias nos Anexos I e II:

Finalidade: Gerar novos negócios a partir da exposição do potencial
turístico mineiro, principalmente para o segmento de eventos,
inclusive pólo de moda e demais negócios.

SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 162
Dê-se à finalidade da Ação 1331 - Implantação do Sistema de

Informações Culturais e Turísticas dos Municípios - a seguinte
redação, procedendo-se às alterações necessárias nos Anexos I e II:

Finalidade: Produzir informações, indicadores e diagnósticos
culturais que auxiliem no planejamento, na implantação e no
funcionamento dos circuitos culturais do interior do Estado.

SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 163
Dê-se à finalidade da Ação 1294 - Elaboração de Projetos Especiais

de Adequação Ambiental, Trânsito, Segurança e Iluminação da Área
do Circuito Cultural - a seguinte redação, procedendo-se às alterações
necessárias nos Anexos I e II:

Finalidade: Adequar os equipamentos aos padrões exigidos pela
Secretaria de Meio Ambiente e pela Bhtrans e viabilizar projeto de
segurança elaborado pela Polícia Militar, observando-se, inclusive, os
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princípios e as normas de acessibilidade universal.
SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 164

Dê-se à Emenda nº 164 a seguinte redação:
EMENDA Nº 164

Acrescente-se ao Programa 033 - Poupança Jovem - a ação nova
“Acompanhamento Social nas Escolas Públicas”, com os seguintes
atributos, fazendo-se as alterações necessárias nos Anexos I e II:

* -  A tabela referente as alterações necessárias nos Anexos I e II foi
publicada no “Diário do Legislativo” de 20.12.2007.

SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 170
Dê-se à Emenda nº 170 a seguinte redação:

EMENDA Nº 170
Acrescente-se ao Programa 708 - Gestão do Sistema Único de

Saúde - a ação nova “Estruturação e operacionalização do Sistema
Nacional de Vigilância Alimentar e Nutricional - Sisvan”, com os
seguintes atributos, fazendo-se as alterações necessárias nos Anexos
I e II:

* -  A tabela referente as alterações necessárias nos Anexos I e II foi
publicada no “Diário do Legislativo” de 20.12.2007.

SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 172
Dê-se à finalidade da Ação 4191 - Atendimento aos Municípios - a

seguinte redação, procedendo-se às alterações necessárias nos
Anexos I e II:

Finalidade: Disponibilizar recursos humanos, materiais e financeiros
aos municípios visando a melhoria dos padrões de qualidade do
ensino, inclusive por meio do apoio ao transporte escolar.

SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 173
Dê-se à Emenda nº 173 a seguinte redação:

EMENDA Nº 173
Acrescente-se ao Programa 105 - Gestão Ambiental Integrada - a

ação nova “Apoio às Cooperativas e Associações de Catadores de
Materiais Recicláveis”, com os seguintes atributos, fazendo-se as
alterações necessárias nos Anexos I e II:

* -  A tabela referente as alterações necessárias nos Anexos I e II foi
publicada no “Diário do Legislativo” de 20.12.2007.

SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 177
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Dê-se à Emenda nº 177 a seguinte redação:
* -  A tabela referente a Emenda nº 177 foi publicada no “Diário do

Legislativo” de 20.12.2007.
SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 178

Dê-se à Emenda nº 178 a seguinte redação:
* -  A tabela referente a Emenda nº 178 foi publicada no “Diário do

Legislativo” de 20.12.2007.
SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 179

Dê-se à Emenda nº 179 a seguinte redação:
EMENDA Nº 179

Acrescente-se ao Programa 023 - Implantação do Suas - a ação
nova “Execução de ações regionalizadas de proteção especial e
fomento a consórcios municipais”, com os seguintes atributos,
fazendo-se as alterações necessárias nos Anexos I e II:

* -  A tabela referente as alterações necessárias nos Anexos I e II foi
publicada no “Diário do Legislativo” de 20.12.2007.

SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 180
Dê-se à finalidade da Ação 4234 - Co-financiamento de serviços e

benefícios para Municípios na execução de proteção básica - a
seguinte redação, procedendo-se às alterações necessárias nos
Anexos I e II:

Finalidade: Co-financiar os Municípios na execução direta ou indireta
(rede sócio-assistencial) na proteção social básica, inclusive destinada
a crianças e adolescentes, ofertando serviços, programas, projetos e
benefícios (continuados e eventuais) garantindo a sobrevivência, o
acolhimento, convivência e socialização de pessoas/famílias em
situações de vulnerabilidade social (pobreza, privação, fragilidade de
vínculos).

SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 181
Dê-se à finalidade da Ação 4236 - Co-financiamento de serviços

para Municípios na execução de proteção especial - a seguinte
redação, procedendo-se às alterações necessárias nos Anexos I e II:

Finalidade: Co-financiar os Municípios na execução direta ou indireta
(rede sócio-assistencial) na proteção social especial, inclusive
destinada a crianças e adolescentes, ofertando serviços, programas,
projetos e benefícios (continuados e eventuais) garantindo o



1975

atendimento especializado às pessoas/famílias que sofreram violação
de direitos (situação de abandono, maus tratos físicos e/ou psíquicos,
abuso sexual, uso de substâncias psicoativas, cumprimento de
medidas socioeducativas, situação de rua, situação de trabalho
infantil, entre outras).

SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 182
Dê-se à Emenda nº 182 a seguinte redação:

EMENDA Nº 182
Acrescente-se ao Programa 117 - Política Pública de Trabalho,

Emprego e Renda - a ação nova “Apoio a pequenos
empreendimentos”, com os seguintes atributos, fazendo-se as
alterações necessárias nos Anexos I e II:

* -  A tabela referente as alterações necessárias nos Anexos I e II foi
publicada no “Diário do Legislativo” de 20.12.2007.

SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 183
Acrescente-se R$50.000,00 na meta financeira da Ação 2074 -

Operacionalização dos Conselhos vinculados à Subsecretaria de
Direitos Humanos -, no ano de 2008, cancelando recursos da Ação
9999 - Reserva de Contingência -, procedendo-se às alterações
necessárias nos Anexos I e II.

SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA 185
Dê-se ao objetivo do Programa 009 - Circuitos Culturais de Minas

Gerais - a seguinte redação, procedendo-se às alterações necessárias
nos Anexos I e II:

Objetivo: Dotar o Estado de Minas Gerais de uma moderna e
inovadora rede integrada de produção e disseminação cultural e
artística a partir de cidades-pólo, com a revitalização de espaços
culturais públicos preexistentes e a implantação de novos espaços
culturais públicos, inclusive observando-se as normas de
acessibilidade.

SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 191
Dê-se à Emenda nº 191 a seguinte redação:
* -  A tabela referente a Emenda nº 191 foi publicada no “Diário do

Legislativo” de 20.12.2007.
SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 194

Dê-se à Emenda nº 194 a seguinte redação:
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* -  A tabela referente a Emenda nº 194 foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 20.12.2007.

SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 195
Dê-se à Emenda nº 195 a seguinte redação:

EMENDA Nº 195
Acrescente-se ao Programa 233 - Cooperação Estado Município - a

ação nova “Formação e capacitação de Professores de Educação
Infantil”, com os seguintes atributos, fazendo-se as alterações
necessárias nos Anexos I e II:

* -  A tabela referente as alterações necessárias nos Anexos I e II foi
publicada no “Diário do Legislativo” de 20.12.2007.

SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 202
Dê-se à Emenda nº 202 a seguinte redação:

EMENDA Nº 202
Acrescente-se ao Programa 266 - Gestão da Política da Criança e

do Adolescente - a ação nova “Apoio a Conselhos Municipais e
Tutelares da Criança e do Adolescente”, com os seguintes atributos,
fazendo-se as alterações necessárias nos Anexos I e II:

* -  A tabela referente as alterações necessárias nos Anexos I e II foi
publicada no “Diário do Legislativo” de 20.12.2007.

SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 205
Dê-se à finalidade da Ação 2112 - Promoção dos Direitos da Mulher

- a seguinte redação, procedendo-se às alterações necessárias nos
Anexos I e II:

Finalidade: Implantar, implementar, monitorar e avaliar as políticas
estaduais da mulher, direcionadas ao fomento da autonomia e da
igualdade no mundo do trabalho, à promoção de práticas educativas
inclusivas e não-sexistas, à promoção dos direitos sexuais e
reprodutivos da mulher e ao enfrentamento da violência de gênero,
inclusive com a elaboração de diagnóstico dessa situação no Estado.

SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 207
Dê-se à Emenda nº 207 a seguinte redação:
* -  A tabela referente a Emenda nº 207 foi publicada no “Diário do

Legislativo” de 20.12.2007.
SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 208

Dê-se à Emenda nº 208 a seguinte redação:
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EMENDA Nº 208
Acrescente-se ao Programa 027 - Minas Olímpica - a ação nova

“Centro Olímpico de Formação Esportiva”, com os seguintes atributos,
fazendo-se as alterações necessárias nos Anexos I e II:

* -  A tabela referente as alterações necessárias nos Anexos I e II foi
publicada no “Diário do Legislativo” de 20.12.2007.

SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 210
Acrescente-se na área de resultados Rede de Cidades e Serviços o

seguinte programa, fazendo-se as alterações necessárias nos Anexos
I e II:

Programa ... - Desenvolvimento da Região Metropolitana do Vale do
Aço

Unidade Responsável: 1.471 - Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Regional e Política Urbana

Objetivo: Promover a gestão integrada e implantar o Plano Diretor
da Região Metropolitana do Vale do Aço, tornando-a mais competitiva
e elevando a qualidade de vida dos cidadãos metropolitanos

Objetivos estratégicos (PMDI):
- fortalecer o sistema de planejamento e gestão urbana,

especialmente das cidades-pólo
Resultados Finalísticos (PMDI):
- aumentar o número de Municípios com Índice Mineiro de

Responsabilidade Social - IMRS - maior que 0,7;
Valor do Programa no Período
Orçamento Fiscal 1.079.290,00
Orçamento de Investimento 1.079.290,00

Ações do Programa por Unidade Orçamentária
1.471 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional e

Política Urbana
... - Requalificação de centros urbanos (RMVA)
Finalidade: Desenvolver projetos para requalificar os centros

urbanos da RMVA
Produto: Projeto elaborado
Unidade de Medida: projeto
* -  A tabela referente as Regiões/ Ano: 2008 a 2011 foi publicada no

“Diário do Legislativo” de 20.12.2008.
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... - Regularização Fundiária e Urbanização de Favelas (RMVA)
Finalidade: Elaborar planos de regularização fundiária de

assentamentos precários nos terrenos de propriedades dos
Municípios bem como projetos de urbanização de favelas

Produto: Estudo e projeto elaborado
Unidade de Medida: estudo/projeto
* -  A tabela referente as Regiões/ Ano: 2008 a 2011 foi publicada no

“Diário do Legislativo” de 20.12.2008.
SUBEMENDA Nº 2 À EMENDA Nº 210

Exclua-se das Ações 4502 - Requalificação de Centros Urbanos - e
4507 - Regularização Fundiária e Urbanização de Favelas – a região
Rio Doce, fazendo-se as alterações necessárias nos Anexos I e II.

SUBEMENDA Nº 3 À EMENDA Nº 210
Transfira-se a Ação 1.007 - Estruturação e manutenção da agência

da RMVA - do Programa 112 - Governança Metropolitana - para o
novo Programa Desenvolvimento da Região Metropolitana do Vale do
Aço, mantida a mesma unidade orçamentária, fazendo-se as
alterações necessárias nos Anexos I e II.

SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 217
Dê-se à Emenda nº 217 a seguinte redação:

EMENDA Nº 217
Acrescente-se ao Programa 162 - Desenvolvimento das Políticas de

Direitos Humanos -, a ação nova “Mobilização pelo Registro Civil”,
com os seguintes atributos, fazendo-se as alterações necessárias nos
Anexos I e II:

* -  A tabela referente as alterações necessárias nos Anexos I e II foi
publicada no “Diário do Legislativo” de 20.12.2007.

SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 218
Dê-se à Emenda nº 218 a seguinte redação:
* -  A tabela referente a Emenda nº 218 foi publicada no “Diário do

Legislativo” de 20.12.2007.
SUBEMENDA Nº 2 À EMENDA Nº 218

Exclua-se a Ação 4515 - Publicação de Boletim Informativo de
Ações em prol das Pessoas com Deficiência -, procedendo-se às
alterações necessárias nos Anexos I e II.

SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 220
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Dê-se à Emenda nº 220 a seguinte redação:
EMENDA Nº 220

Acrescente-se ao Programa 234 - Alimentação escolar - a ação nova
“Melhoria da infra-estrutura das cozinhas, áreas de armazenagem,
produção e distribuição de refeições”, com os seguintes atributos,
fazendo-se as alterações necessárias nos Anexos I e II:

* -  A tabela referente as alterações necessárias nos Anexos I e II foi
publicada no “Diário do Legislativo” de 20.12.2007.

SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 255
Dê-se à Emenda nº 255 a seguinte redação:
* -  A tabela referente a Emenda nº 255 foi publicada no “Diário do

Legislativo” de 20.12.2007.
SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 300

Dê-se à Emenda nº 300 a seguinte redação:
Dê-se à finalidade da Ação 4426 - Garantia de renda mínima e

subvenção do seguro rural -, a seguinte redação, procedendo-se às
alterações necessárias nos Anexos I e II:

FINALIDADE: garantir ao produtor segurado, inclusive agricultores
familiares, cobertura das perdas das culturas, ocasionadas por
fenômenos naturais adversos proporcionando aos produtores e suas
famílias maior estabilidade financeira.

SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 302
Dê-se à finalidade da Ação 4432 - Formação da rede de tecnologia e

inovação -, a seguinte redação, procedendo-se às alterações
necessárias nos Anexos I e II:

FINALIDADE: Integrar os trabalhos de pesquisa e experimentação
conduzidos pela iniciativa privada, universidades, sociedades de
investigação, centros de agricultura e tecnologias alternativas e
empresas de pesquisa, inclusive centros de agricultura e tecnologias
alternativas.

SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 310
Dê-se à finalidade da Ação 4020 - Difusão de Tecnologias através

de Eventos Técnicos e de Cursos de Treinamento.-, a seguinte
redação, procedendo-se às alterações necessárias nos Anexos I e II:

FINALIDADE: Facilitar a Adoção de Tecnologias Geradas e
Adaptadas, inclusive as relacionadas com a agricultura familiar.
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SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 312
Dê-se à finalidade da Ação 4.635 - Consolidação e

Operacionalização das Ações do Conselho Estadual de
Cooperativismo, a seguinte redação, procedendo-se às alterações
necessárias nos Anexos I e II:

FINALIDADE: Coordenar políticas públicas de apoio ao
cooperativismo, acompanhar a elaboração de sua proposta
orçamentária, definir diretrizes, programas e convênios para alocação
de recursos, inclusive para cooperativas, com condições igualitárias
para cooperativas de pequeno porte em áreas rurais.

SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 315
Dê-se à Emenda nº 315 a seguinte redação:
* -  A tabela referente a Emenda nº 315 foi publicada no “Diário do

Legislativo” de 20.12.2007.
SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 317

Dê-se à finalidade da Ação 4514 - Apoio às Manifestações da
Cultura Imaterial - ,a seguinte redação, procedendo-se às alterações
necessárias nos Anexos I e II:

FINALIDADE: Apoiar, promover e divulgar as manifestações que
sejam expressões de costumes, cultos, crenças, valores, saberes e
fazeres da cultura mineira, inclusive em expressões afrodescendentes
e indígenas .

SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 323
Dê-se à finalidade da Ação 4444 - Rotas e Espaços para O

Artesanato - ,a seguinte redação, procedendo-se às alterações
necessárias nos Anexos I e II:

FINALIDADE: Estimular a instalação de rotas e espaços específicos
para o artesanato mineiro inclusive organizado em empreendimentos
de economia popular solidária, em shoppings, aeroportos, hotéis e
outros locais, integrando estas ações com as rotas turísticas,
participação em feiras e eventos nacionais e internacionais.

SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 330
Dê-se à Emenda nº 330 a seguinte redação:
* -  A tabela referente a Emenda nº 330 foi publicada no “Diário do

Legislativo” de 20.12.2007.
SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 339
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Dê-se à finalidade da Ação 4058 - Proteção da Biodiversidade - ,a
seguinte redação, procedendo-se às alterações necessárias nos
Anexos I e II:

Finalidade: Elaborar, coordenar e executar atividades relativas à
flora e fauna, bioprospecção, agroflorestas, pesca e aqüicultura no
estado, inclusive organizadas e desenvolvidas por organizações
comunitárias e populares

SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 340
Dê-se à finalidade da Ação 4087- Recuperação e Desenvolvimento

Sustentável das Bacias Hidrográficas - ,a seguinte redação,
procedendo-se às alterações necessárias nos Anexos I e II:

Finalidade: Dar suporte financeiro aos programas e projetos que
promovam a racionalização do uso e a melhoria, nos aspectos
quantitativos e qualitativos dos recursos hídricos, inclusive
organizadas e desenvolvidas por organizações comunitárias e
populares.

SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 343
Dê-se à Emenda nº 343 a seguinte redação:
* -  A tabela referente a Emenda nº 343 foi publicada no “Diário do

Legislativo” de 20.12.2007.
SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 346

Dê-se à finalidade da Ação 4389 - Vigilância Sanitária - ,a seguinte
redação, procedendo-se às alterações necessárias nos Anexos I e II:

Finalidade: Proteger e promover a saúde da população, combatendo
práticas que a expõe a riscos e danos que podem ser evitados,
visando adotar medidas para corrigir desvios de qualidade, inclusive
observando o princípio da Segurança Alimentar e Nutricional.

SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 347
Dê-se à finalidade da Ação 1107 Apoio aos Municípios em Obras de

Infra-estrutura - ,a seguinte redação, procedendo-se às alterações
necessárias nos Anexos I e II:

Finalidade: Apoiar os municípios em obras de infra-estrutura para o
desenvolvimento e crescimento sustentável, inclusive em regiões com
altos índices de vulnerabilidade social e com extensas áreas rurais.

SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 350
Dê-se à finalidade da Ação 4104 – Estruturação e diversificação da
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oferta turística- ,a seguinte redação, procedendo-se às alterações
necessárias nos Anexos I e II:

Finalidade: Ampliar, segmentar e qualificar o mercado de trabalho;
estruturar os destinos turísticos e viabilizar novos destinos; dar
qualidade ao produto turístico e aumentar o seu número; diversificar a
oferta turística, através do aproveitamento da pluralidade do potencial
mineiro; incentivar todos os segmentos da cadeia produtiva; aumentar
o fluxo e a permanência do turista, gerando renda e empregos
(diretos/indiretos) e identificar a oferta e a demanda do turismo
estadual, inclusive do potencial dos grandes lagos do Estado.

SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 355
Dê-se à finalidade da Ação 4222 - Construção, melhoramento e

conservação de infraestrutura rural - a seguinte redação, procedendo-
se à alterações necessárias nos Anexos I e II:

Finalidade: Disponibilizar patrulha motomecanizada com
manutenção periódica das máquinas e equipamentos para prestação
de serviços de engenharia, visando construir obras de infra-estrutura e
preparo da terra diretamente ou através de parcerias com
associações, sociedade civil organizada, sindicatos e prefeituras
municipais, visando o desenvolvimento sustentável do espaço rural.

SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 361
Dê-se à Emenda nº 361 a seguinte redação:

EMENDA Nº 361
Acrescente-se ao art. 6º o seguinte parágrafo:
“Art. 6º - (...)
§ ..... - A exclusão ou alteração de programas constantes nesta lei

ou a inclusão de novos programas serão propostas pelo Poder
Executivo, por meio do projeto de lei de revisão anual ou de projeto de
lei específico, observada a realização das audiências públicas
regionalizadas, por iniciativa da Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais em parceria com o Poder Executivo.”.

SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 367
Dê-se à finalidade da Ação 1069 - Produção de informações por

meio dos recursos de tecnologia de informação e comunicação - ,a
seguinte redação, procedendo-se às alterações necessárias nos
Anexos I e II:



1983

Finalidade Estabelecer diretrizes de transparência e participação nas
políticas públicas do governo de Minas Gerais, inclusive para tornar o
Orçamento público e sua execução acessíveis à população.

SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 377
Dê-se à finalidade da Ação 4696 - Apoio aos Municípios e Entidades

nos Serviços de Atendimento aos Direitos da Criança e do
Adolescente - ,a seguinte redação, procedendo-se às alterações
necessárias nos Anexos I e II:

Finalidade: Apoiar os Municípios e organizações não
governamentais na implantação, implementação, capacitação de
recursos humanos, inclusive para a elaboração de diagnóstico de
planos e controle da política de atendimento aos direitos da criança e
do adolescente de acordo com o estatuto da criança e do adolescente,
incluindo a temática específica de acompanhamento da execução
orçamentária dos recursos do fundo para a infância e adolescência,
nos níveis municipal, estadual e federal, e ações de viabilização das
conferências bienais da criança e do adolescente.

EMENDA Nº 379
Acrescente-se à finalidade das Ações 4236 - Co-financiamento de

Serviços para Municípios na execução de proteção especial - e 4272 -
Co-financiamento para Municípios em Serviços no atendimento às
crianças e adolescentes em especial com trajetória de rua e trabalho
infantil -, a seguinte expressão, procedendo-se às alterações
necessárias nos Anexos I e II: “ inclusive com a elaboração de
diagnóstico dessa situação no Estado.”.

EMENDA Nº 380
* -  A tabela referente a Emenda nº 380 foi publicada no “Diário do

Legislativo” de 20.12.2007.
EMENDA Nº 381

* -  A tabela referente a Emenda nº 381 foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 20.12.2007.

EMENDA Nº 382
Inclua-se no programa 702 - Obrigações Especiais - na Unidade

Orçamentária 1441 - Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais -
a ação 7006 - Proventos de Inativos Civis e Pensionistas - com o valor
de R$ 1.000,00.
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EMENDA Nº 383
* -  A tabela referente a Emenda nº 383 foi publicada no “Diário do

Legislativo” de 20.12.2007.
EMENDA Nº 384

* -  A tabela referente a Emenda nº 384 foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 20.12.2007.

EMENDA Nº 385
* -  A tabela referente a Emenda nº 385 foi publicada no “Diário do

Legislativo” de 20.12.2007.
EMENDA Nº 386

No quadro de metas das Ações nºs 1003, 1004, 1006, 1010, 1013,
1018, 1019, 1022, 1024, 1027, 1029, 1030, 1033, 1034, 1037, 1039,
1047, 1048, 1050, 1051, 1058, 1060, 1067, 1068, 1071, 1072, 1080,
1085, 1086, 1088, 1090, 1091, 1092, 1093, 1095, 1096, 1097, 1098,
1100, 1104, 1105, 1107, 1108, 1109, 1115, 1116, 1119, 1125, 1127,
1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1134, 1141, 1143, 1144, 1145, 1146,
1149, 1151, 1154, 1156, 1157, 1162, 1174, 1175, 1178, 1179, 1180,
1181, 1182, 1183, 1185, 1186, 1190, 1191, 1194, 1195, 1205, 1206,
1214, 1215, 1225, 1235, 1244, 1275, 1277, 1280, 1282, 1288, 1310,
1331, 1341, 1347, 1352, 1355, 1356, 1369, 1656, 2002, 2012, 2035,
2036, 2040, 2043, 2044, 2057, 2059, 2060, 2061, 2065, 2088, 2089,
2094, 2096, 2122, 2128, 3002, 3005, 3011, 3012, 3034, 3035, 3047,
3149, 3151, 4007, 4008, 4012, 4015, 4016, 4017, 4026, 4027, 4028,
4030, 4032, 4033, 4034, 4038, 4040, 4045, 4048, 4049, 4051, 4052,
4054, 4055, 4056, 4058, 4062, 4063, 4064, 4066, 4067, 4081, 4083,
4086, 4087, 4103, 4111, 4152, 4163, 4204, 4209, 4220, 4227, 4228,
4229, 4231, 4232, 4234, 4236, 4237, 4238, 4243, 4248, 4254, 4257,
4260, 4265, 4266, 4267, 4270, 4272, 4279, 4281, 4283, 4285, 4289,
4290, 4291, 4301, 4303, 4306, 4307, 4308, 4311, 4312, 4330, 4340,
4358, 4360, 4362, 4363, 4367, 4368, 4372, 4399, 4407, 4410, 4411,
4412, 4413, 4414, 4420, 4443, 4446, 4447, 4449, 4452, 4453, 4464,
4476, 4493, 4498, 4499, 4501, 4505, 4520, 4521, 4522, 4544, 4554,
4559, 4563, 4568, 4569, 4572, 4581, 4589, 4593, 4598, 4608, 4614,
4625, 4627, 4628, 4634, 4635, 4636, 4638, 4640, 4648, 4650, 4654,
4655, 4665, 4666, 4667, 4668, 4679, 4687, 4689, 4694, 4699, 4702,
8008, 8012, 8152, 2018, 2058, 2063, 2076, 2124, 2417, 2420, 2427,
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2453, 2456, 2539, 2935, 2992, 7001, 7002, 7003, 7004, 7005, 7006,
7007, 7008, 7010, 7011, 7022, 7045, 7046, 7047, 7060, 7082, 7083,
7088, 7089, 7091, 7094, 7096, 7104, 7105, 7115, 7189, 7205, 7208,
7209, 7225, 7312, 7341, 7428, 7441, 7473, 7484, 7524, 7529, 7533,
7550, 7586, 7617, 7620, 7631, 7722, 7725, 7803, 7840, 7846, 7862,
7865, 7886, 7896, 7922, 7939, 7957, 7959, 7962 e 9999 dos Anexos I
e II, promova-se a alteração, na coluna Regiões, de “Central” para
“Estadual”.

EMENDA Nº 387
* -  A tabela referente a Emenda nº 387 foi publicada no “Diário do

Legislativo” de 20.12.2007.
EMENDA Nº 388

* -  A tabela referente a Emenda nº 388 foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 20.12.2007.

EMENDA Nº 389
* -  A tabela referente a Emenda nº 389 foi publicada no “Diário do

Legislativo” de 20.12.2007.
EMENDA Nº 390

* -  A tabela referente a Emenda nº 390 foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 20.12.2007.

EMENDA Nº 391
* -  A tabela referente a Emenda nº 391 foi publicada no “Diário do

Legislativo” de 20.12.2007.
EMENDA Nº 392

* -  A tabela referente a Emenda nº 392 foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 20.12.2007.

EMENDA Nº 393
* -  A tabela referente a Emenda nº 393 foi publicada no “Diário do

Legislativo” de 20.12.2007.
EMENDA Nº 394

* -  A tabela referente a Emenda nº 394 foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 20.12.2007.

EMENDA Nº 395
* -  A tabela referente a Emenda nº 395 foi publicada no “Diário do

Legislativo” de 20.12.2007.
EMENDA Nº 396
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* -  A tabela referente a Emenda nº 396 foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 20.12.2007.

EMENDA Nº 397
* -  A tabela referente a Emenda nº 397 foi publicada no “Diário do

Legislativo” de 20.12.2007.
EMENDA Nº 398

* -  A tabela referente a Emenda nº 398 foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 20.12.2007.

EMENDA Nº 399
* -  A tabela referente a Emenda nº 399 foi publicada no “Diário do

Legislativo” de 20.12.2007.
EMENDA Nº 400

Acrescente-se ao Programa 216 - Pavimentação de Rodovias - a
ação nova “Melhoria de acessos viários no Triângulo”, com os
seguintes atributos, fazendo-se as alterações necessárias nos Anexos
I e II:

* -  A tabela referente as alterações necessárias nos Anexos I e II foi
publicada no “Diário do Legislativo” de 20.12.2007.

EMENDA Nº 401
* -  A tabela referente a Emenda nº 401 foi publicada no “Diário do

Legislativo” de 20.12.2007.
EMENDA Nº 402

* -  A tabela referente a Emenda nº 402 foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 20.12.2007.

EMENDA Nº 403
* -  A tabela referente a Emenda nº 403 foi publicada no “Diário do

Legislativo” de 20.12.2007.
EMENDA Nº 404

* -  A tabela referente a Emenda nº 404 foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 20.12.2007.

EMENDA Nº 405
* -  A tabela referente a Emenda nº 405 foi publicada no “Diário do

Legislativo” de 20.12.2007.
EMENDA Nº 406

* -  A tabela referente a Emenda nº 406 foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 20.12.2007.
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EMENDA Nº 407
* -  A tabela referente a Emenda nº 407 foi publicada no “Diário do

Legislativo” de 20.12.2007.
EMENDA Nº 408

* -  A tabela referente a Emenda nº 408 foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 20.12.2007.

EMENDA Nº 409
* -  A tabela referente a Emenda nº 409 foi publicada no “Diário do

Legislativo” de 20.12.2007.
EMENDA Nº 410

* -  A tabela referente a Emenda nº 410 foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 20.12.2007.

EMENDA Nº 411
* -  A tabela referente a Emenda nº 411 foi publicada no “Diário do

Legislativo” de 20.12.2007.
EMENDA Nº 412

* -  A tabela referente a Emenda nº 412 foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 20.12.2007.

EMENDA Nº 413
* -  A tabela referente a Emenda nº 413 foi publicada no “Diário do

Legislativo” de 20.12.2007.
EMENDA Nº 414

* -  A tabela referente a Emenda nº 414 foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 20.12.2007.

EMENDA Nº 415
* -  A tabela referente a Emenda nº 415 foi publicada no “Diário do

Legislativo” de 20.12.2007.
EMENDA Nº 416

* -  A tabela referente a Emenda nº 416 foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 20.12.2007.

EMENDA Nº 417
* -  A tabela referente a Emenda nº 417 foi publicada no “Diário do

Legislativo” de 20.12.2007.
EMENDA Nº 418

* -  A tabela referente a Emenda nº 418 foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 20.12.2007.
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EMENDA Nº 419
* -  A tabela referente a Emenda nº 419 foi publicada no “Diário do

Legislativo” de 20.12.2007.
EMENDA Nº 420

* -  A tabela referente a Emenda nº 420 foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 20.12.2007.

EMENDA Nº 421
* -  A tabela referente a Emenda nº 421 foi publicada no “Diário do

Legislativo” de 20.12.2007.
EMENDA Nº 422

* -  A tabela referente a Emenda nº 422 foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 20.12.2007.

EMENDA Nº 423
* -  A tabela referente a Emenda nº 423 foi publicada no “Diário do

Legislativo” de 20.12.2007.
EMENDA Nº 424

* -  A tabela referente a Emenda nº 424 foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 20.12.2007.

EMENDA Nº 425
* -  A tabela referente a Emenda nº 425 foi publicada no “Diário do

Legislativo” de 20.12.2007.
EMENDA Nº 426

* -  A tabela referente a Emenda nº 426 foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 20.12.2007.

EMENDA Nº 427
Acrescente-se ao Programa 109 - Proteção da Biodiversidade e

Unidades de Conservação - a ação nova “Cofinanciamento de
Implantação de Centro de Pesquisa e Difusão de Conhecimento da
Biodiversidade”, com os seguintes atributos, fazendo-se as alterações
necessárias nos Anexos I e II:

* -  A tabela referente as alterações necessárias nos Anexos I e II foi
publicada no “Diário do Legislativo” de 20.12.2007.

EMENDA Nº 428
Acrescente-se ao Programa 211 - Indução ao Desenvolvimento

Científico e Tecnológico - a ação nova “Desenvolvimento Científico e
Tecnológico”, com os seguintes atributos, fazendo-se as alterações
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necessárias nos Anexos I e II:
* -  A tabela referente as alterações necessárias nos Anexos I e II foi

publicada no “Diário do Legislativo” de 20.12.2007.
EMENDA Nº 429

Acrescente-se ao Programa 211 - Indução ao Desenvolvimento
Científico e Tecnológico - a ação nova “Promover Estudos para o
Desenvolvimento Científico e Tecnológico”, com os seguintes
atributos, fazendo-se as alterações necessárias nos Anexos I e II:

* -  A tabela referente as alterações necessárias nos Anexos I e II foi
publicada no “Diário do Legislativo” de 20.12.2007.

EMENDA Nº 430
Acrescente-se ao Programa 216 - Programa de Pavimentação de

Rodovias - a ação nova “Implantação, pavimentação e recuperação de
acessos municipais e vias urbanas”, com os seguintes atributos,
fazendo-se as alterações necessárias nos Anexos I e II:

* -  A tabela referente as alterações necessárias nos Anexos I e II foi
publicada no “Diário do Legislativo” de 20.12.2007.

EMENDA Nº 431
* -  A tabela referente a Emenda nº 431 foi publicada no “Diário do

Legislativo” de 20.12.2007.
EMENDA Nº 432

* -  A tabela referente a Emenda nº 432 foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 20.12.2007.

EMENDA Nº 433
* -  A tabela referente a Emenda nº 433 foi publicada no “Diário do

Legislativo” de 20.12.2007.
EMENDA Nº 434

Dê-se à finalidade da Ação 4056 - Educação e Extensão Ambiental -
SEMAD -, a seguinte redação, procedendo-se às alterações
necessárias nos Anexos I e II:

Finalidade: Planejar, coordenar e desenvolver ações voltadas para a
conscientização de segmentos da sociedade por meio da educação e
extensão ambiental, inclusive em parceria com entidades de proteção
e educação ambiental, tendo como referência o Programa Estadual de
Educação Ambiental, visando a conscientização da população mineira
para as práticas ambientalmente sustentáveis.
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EMENDA Nº 435
Dê-se à finalidade da Ação 1656 - Implantação da Usina Mineira do

Trabalho -, a seguinte redação, procedendo-se às alterações
necessárias nos Anexos I e II:

Finalidade: Promover a inclusão social e produtiva da população
mineira mediante frentes integradas de qualificação social e
profissional nos espaços onde há concentração de pobreza,
oportunidades de inclusão produtiva e para públicos especiais,
conforme demandas específicas e novos investimentos públicos e
privados, inclusive em parceria com entidades, associações e
cooperativas.

Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2007.
Zé Maia, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Jayro Lessa -

Sebastião Helvécio.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.616/2007
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
Atendendo ao disposto no art. 68, inciso III, do Ato das Disposições

Constitucionais Transitórias da Constituição mineira, o Governador do
Estado encaminhou a esta Casa, por meio da Mensagem n°
111/2007, o projeto de lei em epígrafe, que estima as receitas e fixa
as despesas do Orçamento Fiscal do Estado de Minas Gerais e do
Orçamento de Investimento das Empresas Controladas pelo Estado
para o exercício de 2008.

Publicado em 27/9/2007, foi o projeto distribuído a esta Comissão
para receber parecer, em conformidade com o art. 160 da
Constituição do Estado e com o art. 204 do Regimento Interno.

Em obediência ao rito regimental previsto no § 2° d o art. 204, foi
concedido prazo de 20 dias para a apresentação de emendas. Foram
recebidas, nesse período, 759 emendas.

Nos termos regimentais, esta Comissão passa a analisar o projeto e
as emendas apresentadas.

Fundamentação
O projeto de lei orçamentária anual - PLOA - em análise foi

elaborado em consonância com o disposto na Lei de Diretrizes
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Orçamentárias - Lei n° 16.919, de 6/8/2007 -, obser vados os
dispositivos constitucionais e os fixados na Lei Complementar Federal
nº 101, de 4/5/2000, que fixa normas de finanças públicas voltadas
para a responsabilidade na gestão fiscal, e na Lei Federal n° 4.320, de
17/3/64.

1. Quadro Geral da Receita e da Despesa
O PLOA estima a receita em R$35.590.405.599,00 (trinta e cinco

bilhões quinhentos e noventa milhões quatrocentos e cinco mil
quinhentos e noventa e nove reais) e fixa a despesa em igual
montante.

Nos termos do art. 5º, inciso I, da Lei de Responsabilidade Fiscal, a
programação deverá ser compatível com a meta de superávit primário
constante no Anexo de Metas Fiscais da Lei de Diretrizes
Orçamentárias, estimada em R$2,374 bilhões em valores correntes,
parâmetro central para a realização das despesas de custeio e de
investimento ao longo da execução orçamentária para 2008. É
importante salientar que, com o advento da Lei de Responsabilidade
Fiscal, a autorização na lei orçamentária não garante, por si só, as
despesas com pessoal, que passam a depender da Receita Corrente
Líquida - RCL -, e as despesas com custeio e investimento, que
passam a depender da meta de resultado primário aprovada por esta
Casa.

Receita prevista
No tocante à análise da estrutura geral das receitas, observa-se, no

Quadro 1 abaixo, que dos R$35,590 bilhões de receita previstos para
2008, apenas 47,76% - R$16,999 bilhões - são recursos livres
ordinários do Estado. As receitas restantes, como a alienação de
ativos, as transferências da União, as transferências
multigovernamentais, as transferências de convênios e as
transferências constitucionais aos Municípios, referem-se a recursos
vinculados, o que demonstra o elevado grau de rigidez orçamentária,
que se traduz no reduzido poder discricionário de alocação de
recursos por parte do Estado.

* -  A tabela referente ao Quadro 1 foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 20.12.2007.

A receita tributária representa 66,47% da receita total do Estado e
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tem como principal componente o Imposto sobre Circulação de
Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transportes
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS - (85,66% do
total), cuja previsão inicial foi baseada na estimativa de arrecadação
para o exercício de 2007, acrescida das variações anuais previstas da
taxa de inflação com base no IPCA (4,50%) e do crescimento do
Produto Interno Bruto - PIB (5,0%). Em valores nominais, estima-se
um crescimento de 11,74% na receita tributária de 2008 em relação à
receita orçada em 2007.

As transferências correntes são constituídas, em sua maioria, pelos
repasses da União relativos ao Fundo de Participação dos Estados, à
cota-parte da Contribuição do Salário-Educação, à cota-parte de
compensação de perda do ICMS/exportação, à cota-parte do Imposto
sobre Produtos Industrializados Exportados, às transferências de
recursos do Sistema Único de Saúde e à cota-parte da Cide. As
transferências contribuem com 11,22% da receita total.

As receitas de capital somam R$3,016 bilhões e representam 8,47%
do total da receita prevista. As operações de crédito, a alienação de
bens e as transferências de convênios são seus principais
componentes, respondendo por 80,66% do total.

Despesa Fixada
Dos R$35,590 bilhões da despesa fixada, 84,3% são despesas

correntes, 14,7% despesas de capital, e 1,0% é destinado à Reserva
de Contingência.

Como se pode observar no Quadro 2 abaixo, no grupo das
despesas correntes as despesas com pessoal e encargos sociais são
as mais representativas, correspondendo a 41,44% da despesa fiscal
total e 49,16% das despesas correntes. Conforme disposto no Anexo
de Metas Fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2007, a
projeção dessa despesa foi realizada com base na folha de abril de
2007, com crescimento vegetativo de 1,83% ao ano. A esse valor
foram agregados recursos destinados aos reajustes autorizados, bem
como aqueles necessários à cobertura de despesas decorrentes do
preenchimento de cargos por concurso público. Foram excluídas as
despesas com obrigações patronais, atendendo ao disposto na
Portaria Interministerial n° 688, de 14/10/2005.
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Em valores nominais, observa-se um crescimento de 13,54% dos
gastos com pessoal e encargos sociais em relação à despesa orçada
em 2007. Porém, a participação desse grupo de despesa na despesa
total do Estado caiu de 42,51% em 2007 para 41,44% em 2008.

* -  A tabela referente ao Quadro 2 foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 20.12.2007.

Em relação à verificação do cumprimento da Lei Complementar
Federal nº 101, de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal -,
informamos que os R$14,746 bilhões de despesa fixada para gastos
com pessoal e encargos sociais em 2008 representam 57,43% da
RCL estimada para o exercício, o que atende ao limite estabelecido
pela referida norma para gastos nessa rubrica.

Entre as despesas correntes, destacam-se também os juros e
encargos da dívida (R$2,462 bilhões), as transferências
constitucionais aos Municípios (R$6,075 bilhões) e a rubrica “outras
despesas correntes”, no valor de R$6,712 bilhões, destinada
basicamente ao custeio operacional dos órgãos e entidades da
administração pública estadual. Juntos, os gastos nessas três rubricas
representam 42,85% da despesa total estimada fixada para 2008.

As despesas incomprimíveis - aquelas despesas que não podem ser
reduzidas em decorrência de repartições ou vinculações
constitucionais das receitas, ou de sua essencialidade - somam
R$21,66 bilhões (68,59% do total), excluídas as despesas relativas às
vinculações para saúde, educação e pesquisa. Esse número
demonstra o excessivo engessamento do orçamento e as
conseqüentes dificuldades para a eliminação de possíveis déficits
nominais no decorrer da execução orçamentária de 2008, bem como
para a alocação de recursos para novas ações.

* -  A tabela referente ao Quadro 3 foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 20.12.2007.

Quanto às despesas de capital, o item de maior relevância são os
investimentos gerais do Estado, no valor de R$3,589 bilhões, superior
em 29,26% à previsão orçamentária para o exercício anterior. Esse
fato revela uma recuperação na capacidade de investimento do
Estado, fruto da melhoria na gestão fiscal. Os outros componentes da
despesa de capital são as inversões financeiras, que somam R$1,223
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bilhão, sendo 91,98% desse total reservados para os fundos. A
amortização da dívida está fixada em R$425,435 milhões, sendo
78,46% relativos à dívida contratada interna.

A Reserva de Contingência está fixada em R$354,557 milhões,
equivalente a 1,47% da RCL. Esse montante atende, portanto, ao
limite mínimo de 1,2% estabelecido na Lei de Diretrizes
Orçamentárias para essa rubrica.

Benefícios Fiscais
As concessões do grupo de benefícios heterônomos - benefícios

aprovados nacionalmente, independentemente da decisão das
unidades federadas - destacam-se como o item de maior peso no total
das desonerações fiscais cujo impacto recai sobre o exercício fiscal de
2008. O volume de concessões desse grupo (R$2,6 bilhões) em
relação às receitas corrente e tributária previstas para 2008
representa 7,3% e 11,1%, respectivamente, sendo a perda decorrente
da desoneração das exportações - Lei Kandir - a mais relevante.

Considerando os benefícios concedidos dentro da prerrogativa do
poder público estadual no exercício de sua competência (isenções,
anistias e outros benefícios de natureza tributária), a estimativa de
renúncia fiscal decorrente daqueles aprovados a partir de 2007 soma
R$26,4 milhões, o que corresponde a 0,07% da receita corrente e a
0,11% da receita tributária estimadas para 2008. Já as renúncias
consolidadas, caracterizadas por sua aprovação e existência
anteriores a 2007, somam R$2,17 milhões e correspondem a,
respectivamente, 6,05% e 9,17% das receitas corrente e tributária.

O demonstrativo regionalizado do efeito da renúncia fiscal sobre o
orçamento de 2008 demonstra, de forma separada, os benefícios que
vigoram a partir de 2008, ou aqueles previstos ainda neste exercício e
que repercutirão em 2008. Tais benefícios representam ações do
poder público com o objetivo de estimular a redução de preços de
bens de consumo para a população e proteger determinadas cadeias
produtivas e de prestação de serviços em situação de vulnerabilidade
contra ações predatórias de natureza fiscal por parte de outras
unidades federativas.

Em que pese a relevância do valor total da renúncia de receita
decorrente dos benefícios tributários concedidos pelo Estado, a
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receita de ICMS excedente de Minas Gerais, considerada a variação
média da arrecadação conjunta dos Estados de São Paulo, Rio de
Janeiro, Rio Grande do Sul, Paraná e Bahia, atinge o montante de
R$2,5 bilhões, no período de 2003 a junho de 2007, valor este
superior ao total das renúncias preexistentes somado às novas
concessões.

Orçamento de Investimento das Empresas Controladas
No tocante ao orçamento de investimento das empresas controladas

pelo Estado, estão previstos recursos da ordem de R$4,29 bilhões,
oriundos basicamente da geração de caixa das próprias empresas ou
de operações de crédito decorrentes de suas atividades. A
Companhia Energética de Minas Gerais - Cemig -, a Cemig
Distribuição S.A., a Cemig Geração e Transmissão S.A. e a
Companhia de Saneamento de Minas Gerais - Copasa - destacam-se
como as empresas com maiores investimentos, dirigidos para projetos
de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica e de
saneamento básico e ambiental, representando 87,66% do total do
orçamento de investimento das empresas controladas. A Companhia
de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais - Codemig - estima
em R$ 434,09 milhões o total de investimentos previstos para 2008,
sendo 90,43% relativos às obras do Centro Administrativo do Estado.

* -  A tabela referente ao Quadro 4 foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 20.12.2007. (Fonte: Projeto de Lei nº 1.616/2007).

2. Análise da Despesa por Função da Administração
A análise percentual da despesa orçamentária em relação à receita

prevista para 2008, cujos dados estão no Quadro 5, indica que,
excluída a função Encargos Especiais, que inclui o pagamento de
juros da dívida, as funções com maior peso na composição da
despesa são Saúde (8,98%), Segurança Pública (12,89%),
Previdência Social (12,10%) e Educação (12,15%). A comparação
com os exercícios anteriores mostra o incremento substancial nos
gastos com as funções Agricultura, Assistência Social, Ciência e
Tecnologia, Comércio e Serviços, Gestão Ambiental e Transportes.

O incremento de recursos destinados à agricultura se deu pelo
aumento dos investimentos, que absorvem 50,2% dos R$532,7
milhões de gastos previstos nessa função em 2008. Do total dos
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investimentos previstos, R$270,2 milhões, R$207,8 milhões são
destinados à elaboração e implantação de projetos de obras
hidráulicas e de irrigação,  sendo quase a totalidade dos recursos -
R$206,9 milhões - proveniente de transferências da União para a
Fundação Rural Mineira - Ruralminas - e destinada à construção de
barragens nas regiões Norte e Jequitinhonha/Mucuri. Outros R$29,8
milhões, também provenientes de transferências da União para a
Ruralminas, são destinados à implantação de projetos de recuperação
e readequação de estradas vicinais com enfoque ambiental, em
diversos Municípios do Estado.

Na Assistência Social, a implantação do Projeto Travessia consome
R$20,0 milhões dos R$25,8 milhões de investimentos previstos nessa
função. Outros R$2,0 milhões são gastos com apoio financeiro a
Municípios e entidades em equipamentos e na manutenção de suas
atividades. No Fundo para a Infância e a Adolescência - FIA -, os
investimentos somam R$1,0 milhão.

Na Saúde, 30,35% dos R$417,2 milhões de investimentos previstos
são em ações direcionadas para o saneamento básico. Outros 25,9%
desse total são gastos no Pro-Hosp, em ações de fortalecimento e
melhoria da qualidade dos hospitais do Sistema Único de Saúde e no
financiamento de reforma, construção e equipamento das unidades
básicas de saúde do Programa Saúde da Família - PSF. Na promoção
e execução de ações de saúde estão previstos R$24,32 milhões em
investimentos.

Dos R$145,35 milhões de investimentos previstos em Ciência e
Tecnologia, 79,0% são destinados à Fapemig para ações de fomento
às atividades de pesquisa e inovação tecnológica, sendo 20,9% do
total dos investimentos financiados com recursos provenientes de
transferências da União por meio de convênios.

Na função Comércio e Serviços, dos R$25,51 milhões de
investimentos previstos, R$16,0 milhões (62,75%) são destinados ao
desenvolvimento do aeroporto industrial no Aeroporto Internacional
Tancredo Neves, em parceria com a Infraero. Outros R$2,8 milhões
são recursos provenientes de transferências da União, por meio de
convênios, para investimentos na rede subterrânea de iluminação e
telefonia dos centros históricos de Diamantina e Serro e para a
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certificação do café pela Epamig.
Os investimentos previstos na função Gestão Ambiental somam

R$160,2 milhões, dos quais R$104,86 milhões são provenientes de
convênios com a União, sendo R$ 102,4 milhões em ações de
melhoria das condições sanitárias e de despoluição das bacias
hidrográficas - Pró-Água.

Em contrapartida, algumas funções tiveram redução de recursos se
comparada a despesa orçamentária em relação à receita prevista para
2008. As maiores reduções foram nas funções Administração (-
34,3%); Direitos da Cidadania (-15,6%) e Urbanismo (-89,7%).

Com base nos demonstrativos do volume 1 da proposta
orçamentária, observa-se que os gastos previstos nas funções
Educação e Saúde, bem como nas ações de amparo e fomento à
pesquisa, estão em conformidade com as exigências da Constituição
do Estado e da Lei de Diretrizes Orçamentárias, relativas à aplicação
mínima de recursos nas referidas funções.

* -  A tabela referente ao Quadro 5 foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 20.12.2007.

3. Dívida Pública
As despesas com amortização e serviço da dívida estão orçadas em

R$2,89 bilhões e representam 8,11% da despesa orçamentária total.
A amortização consome R$425,4 milhões, representando 8,1% das
despesas de capital, e o serviço da dívida - juros e outros encargos -,
R$2,46 bilhões ou 47,0% desse mesmo grupo de despesa.

Em relação a 2007, o total da dívida cresceu 13,28%, em função do
aumento de 20,65% dos gastos com o serviço da dívida. O gasto com
a amortização do principal, por sua vez, caiu 16,32% no mesmo
período.

4. Considerações Finais
Tendo em vista as restrições de ordem constitucional e legal para a

apresentação de emendas parlamentares e a escassez de recursos
ordinários livres, procedeu-se a um amplo acordo para se
estabelecerem as prioridades de cada Deputado. Cabe salientar que
as dotações decorrentes de emendas parlamentares aprovadas serão
identificadas, na modalidade de aplicação, com o código 99, de
utilização exclusiva do Poder Legislativo, e no identificador de



1998

procedência e uso, com o código 8.
Cumpre ressaltar que as Comissões de Fiscalização Financeira e

Orçamentária e de Participação Popular desta Casa promoveram
audiências públicas com o objetivo de discutir o Projeto do Plano
Plurianual de Ação Governamental - PPAG - com a sociedade, bem
como de colher sugestões para o seu aprimoramento. A fim de
compatibilizar as emendas apresentadas por parlamentares ao PPAG,
acatamos as Emendas nºs 704 a 706, 710, 719, 722, 735 e 743, na
forma original, as Emendas nºs 712, 716, 717, 720, 721, 725 a 727,
730, 731, 733, 734, 736, 738, 742, 744 e 747, na forma das
respectivas Subemendas nº 1, apresentadas por este relator.

Por sugestão do Deputado Célio Moreira, apresentamos as
subemendas nº 1 às Emendas nºs 3, 578 e 589.

Apresentamos, ainda, diversas subemendas às emendas propostas
pelos parlamentares, com o objetivo de atender às solicitações por
estes propostas.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação, em turno único, do

Projeto de Lei n° 1.616/2007 com as Emendas nºs 10 a 18, 25 a 31,
33 a 37, 75 a 101, 104 a 115, 117 a 123, 126 a 132, 157 a 167, 229,
230, 241 a 265, 267 a 269, 271 a 283, 285 a 290, 343, 344, 346 a 356,
359 a 365, 367 a 372, 375 a 377, 379, 380, 387 a 397, 401, 402, 406 a
412, 414 a 416, 419 a 425, 427 a 433, 435, 438 a 443, 476, 478 a 487,
490, 495 a 516, 518, 519, 521 a 523, 527 a 535, 540 a 548, 585 a 588,
602, 604 a 627, 630 a 632, 636, 639, 646 a 653, 668, 678, 691 a 693,
695, 703, 754 e 755, apresentadas por parlamentares, as Emendas
nºs 704 a 706, 710, 719, 722, 735 e 743, apresentadas pela Comissão
de Participação Popular, as Emendas nºs 760 a 807, apresentadas
neste parecer, as Subemendas nº 1 às Emendas nºs 3, 60, 168, 170,
239, 517 , 520, 524 a 526, 578, 589, 637, 638, 640 a 642, 696, 712,
716, 717, 720, 721, 725 a 727, 730, 731, 733, 734, 736, 738, 742, 744,
747 e 751 as Subemendas nºs 1 e 2 às Emendas nºs 4, 169, 231,
266, 284, 345, 366, 373, 374, 378, 417, 426, 434, 477, 488 e 645 e as
Subemendas nºs 1, 2 e 3 à Emenda nº 103; pela rejeição das
Emendas nºs 2, 5 a 9, 19 a 24, 32, 38 a 59, 61 a 74, 102, 116, 124,
125, 133 a 156, 171 a 228, 232 a 238, 240, 270, 291 a 342, 357, 358,
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381 a 386, 398 a 400, 403 a 405, 413, 418, 436, 437, 444 a 475, 489,
491 a 494, 536 a 539, 549 a 577, 579 a 584, 590 a 601, 603, 628, 629,
633 a 635, 643, 644, 654 a 667, 669 a 677, 679 a 690, 694, 697 a 702,
707 a 709, 711, 713 a 715, 718, 723, 724, 728, 729, 732, 737, 739 a
741, 745, 746, 748 a 750, 752, 753, 756 a 759.

A Emenda nº 1 foi utilizada para teste do sistema, não devendo,
portanto, ser considerada.

As Emendas nºs 240, 270, 413, 418 e 603 foram retiradas pelos
respectivos autores.

Informamos que, com a aprovação das subemendas, ficam
prejudicadas as correspondentes emendas.

SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 3
Autor: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Social
Objeto do Gasto: Inclusão e Promoção Social do Portador de

Deficiência - Promoção dos Direitos dos Autistas e Deficientes
Mentais. (despesas correntes)

Valor: R$ 100.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 4
Autor: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Transportes e Obras Públicas
Objeto do Gasto: (despesas correntes)
Valor: R$ 990.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
SUBEMENDA Nº 2 À EMENDA Nº 4
Autor: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do Gasto: (despesas de capital)
Valor: R$ 10.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 60
Autor: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
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Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
Objeto do Gasto: Apoio a Implantação de Extensão Universitária

Pública - Ação Nova: Apoio a Implantação de Extensão Universitária
Pública em Governador Valadares (despesas de capital)

Valor: R$ 500.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 103
Autor: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Transportes e Obras Públicas
Objeto do Gasto: (despesas de capital)
Valor: R$ 150.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
SUBEMENDA Nº 2 À EMENDA Nº 103
Autor: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Social
Objeto do Gasto: (despesas de capital)
Valor: R$ 250.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
SUBEMENDA Nº 3 À EMENDA Nº 103
Autor: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Esportes e da Juventude
Objeto do Gasto: (despesas correntes)
Valor: R$ 50.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 168
Autor: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Esportes e da Juventude
Objeto do Gasto: Promoção de Atividades Físicas e Lazer (despesas

correntes)
Valor: R$ 60.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 169
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Autor: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Transportes e Obras Públicas
Objeto do Gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra-Estrutura

(despesas de capital)
Valor: R$ 745.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
SUBEMENDA Nº 2 À EMENDA Nº 169
Autor: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do Gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde

(despesas de capital)
Valor: R$ 55.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 170
Autor: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Governo
Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas

correntes)
Valor: R$ 140.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 231
Autor: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do Gasto: (despesas correntes)
Valor: R$ 300.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
SUBEMENDA Nº 2 À EMENDA Nº 231
Autor: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Transportes e Obras Públicas
Objeto do Gasto: (despesas de capital)
Valor: R$ 100.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 239
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Autor: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Transportes e Obras Públicas
Objeto do Gasto: (despesas de capital)
Valor: R$ 200.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 266
Autor: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Governo
Objeto do Gasto: (despesas de capital)
Valor: R$ 340.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
SUBEMENDA Nº 2 À EMENDA Nº 266
Autor: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do Gasto: (despesas de capital)
Valor: R$ 10.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 284
Autor: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Social
Objeto do Gasto: (despesas de capital)
Valor: R$ 130.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
SUBEMENDA Nº 2 À EMENDA Nº 284
Autor: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do Gasto: (despesas de capital)
Valor: R$ 10.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 345
Autor: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Transportes e Obras Públicas
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Objeto do Gasto: (despesas de capital)
Valor: R$ 445.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
SUBEMENDA Nº 2 À EMENDA Nº 345
Autor: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do Gasto: (despesas de capital)
Valor: R$ 55.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 366
Autor: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Governo
Objeto do Gasto: (despesas de capital)
Valor: R$ 185.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
SUBEMENDA Nº 2 À EMENDA Nº 366
Autor: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do Gasto: (despesas de capital)
Valor: R$ 15.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 373
Autor: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Governo
Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de

capital)
Valor: R$ 900.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
SUBEMENDA Nº 2 À EMENDA Nº 373
Autor: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Social
Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com

Equipamentos e Manutenção de Suas Atividades - Recursos para a
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Fundação Oásis (Despesas Correntes). (despesas correntes)
Valor: R$ 100.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 374
Autor: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Esportes e da Juventude
Objeto do Gasto: (despesas de capital)
Valor: R$ 45.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
SUBEMENDA Nº 2 À EMENDA Nº 374
Autor: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do Gasto: (despesas de capital)
Valor: R$ 5.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 378
Autor: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Governo
Objeto do Gasto: (despesas de capital)
Valor: R$ 640.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
SUBEMENDA Nº 2 À EMENDA Nº 378
Autor: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do Gasto: (despesas de capital)
Valor: R$ 10.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 417
Autor: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Social
Objeto do Gasto: (despesas de capital)
Valor: R$ 120.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
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SUBEMENDA Nº 2 À EMENDA Nº 417
Autor: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do Gasto: (despesas de capital)
Valor: R$ 10.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 426
Autor: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Esportes e da Juventude
Objeto do Gasto: (despesas de capital)
Valor: R$ 185.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
SUBEMENDA Nº 2 À EMENDA Nº 426
Autor: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do Gasto: (despesas de capital)
Valor: R$ 15.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 434
Autor: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Transportes e Obras Públicas
Objeto do Gasto: (despesas de capital)
Valor: R$ 940.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
SUBEMENDA Nº 2 À EMENDA Nº 434
Autor: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do Gasto: (despesas de capital)
Valor: R$ 10.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 477
Autor: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Transportes e Obras Públicas
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Objeto do Gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra-Estrutura
(despesas de capital)

Valor: R$ 385.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
SUBEMENDA Nº 2 À EMENDA Nº 477
Autor: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do Gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde

(despesas de capital)
Valor: R$ 15.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 488
Autor: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Governo
Objeto do Gasto: (despesas de capital)
Valor: R$ 240.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
SUBEMENDA Nº 2 À EMENDA Nº 488
Autor: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do Gasto: (despesas de capital)
Valor: R$ 10.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 517
Autor: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do Gasto: (despesas de capital)
Valor: R$ 70.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 520
Autor: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do Gasto: (despesas correntes)
Valor: R$ 30.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
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SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 524
Autor: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Esportes e da Juventude
Objeto do Gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços

Esportivos e de Atividades Físicas (despesas de capital)
Valor: R$ 50.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 525
Autor: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do Gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde

(despesas de capital)
Valor: R$ 200.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 526
Autor: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Esportes e da Juventude
Objeto do Gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas

correntes)
Valor: R$ 50.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 578
Autor: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Social
Objeto do Gasto: Promoção e Proteção dos Direitos Humanos -

Construir, Ampliar e Reformar Centros de Convivência para Idosos.
(despesas de capital)

Valor: R$ 100.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 589
Autor: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Esportes e da Juventude
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Objeto do Gasto: Fomento às Organizações Não Governamentais
na Área de Reinserção Social do Usuário de Álcool e Outras Drogas
(despesas correntes)

Valor: R$ 380.000,00
Dedução: Secretaria de Estado de Defesa Social - 4266 -

Reintegração Social do Público Egresso (outras despesas correntes)
SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 637
Autor: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura
Objeto do Gasto: (despesas de capital)
Valor: R$ 20.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 638
Autor: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura
Objeto do Gasto: (despesas correntes)
Valor: R$ 30.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 640
Autor: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Governo
Objeto do Gasto: (despesas de capital)
Valor: R$ 150.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 641
Autor: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Esportes e da Juventude
Objeto do Gasto: (despesas correntes)
Valor: R$ 50.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 642
Autor: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Educação
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Objeto do Gasto: (despesas de capital)
Valor: R$ 100.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 645
Autor: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Transportes e Obras Públicas
Objeto do Gasto: (despesas correntes)
Valor: R$ 685.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
SUBEMENDA Nº 2 À EMENDA Nº 645
Autor: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do Gasto: (despesas de capital)
Valor: R$ 15.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 696
Autor: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Transportes e Obras Públicas
Objeto do Gasto: Construção, Ampliação E/Ou Reforma de Estradas

E/Ou Logradouros Municipais - Construção da Estrada de Acesso da
Rodovia Br116 ao Bairro Esplanada, no Município de Além Paraíba.
(despesas de capital)

Valor: R$ 10.000,00
Dedução: Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas -

1342 - Investimentos Especiais em Municípios
Estratégicos (investimentos)
SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 712
Autor: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Social
Objeto do Gasto: Inclusão e Promoção Social do Portador de

Deficiência - "Originada das Ples 53,63,73 e 136" (despesas
correntes)

Valor: R$ 45.382,00
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Deduções: Reserva de Contingência - R$ 37.382,00
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social - 4515 - Publicação

de Boletim Informativo de Ações em Prol das Pessoas Com
Deficiência (outras despesas correntes) - R$ 8.000,00

SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 716
Autor: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Esportes e da Juventude
Objeto do Gasto: Centro Olímpico de Formação Esportiva (despesas

correntes)
Valor: R$ 100.000,00
Dedução: Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude - 1214 -

Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos e de Atividades
Físicas (investimentos)

SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 717
Autor: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo para a Infância e a

Adolescência
Objeto do Gasto: Apoio a Conselhos Municipais e Tutelares da

Criança e do Adolescente (despesas de capital)
Valor: R$ 700.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 720
Autor: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Assistência

Social
Objeto do Gasto: Co-Financiamento de Serviços e Benefícios para

Municípios na Execução de Proteção Básica - "Originada das Ples 68,
71, 72, 76 e 78" (despesas correntes)

Valor: R$ 2.000.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 721
Autor: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Assistência

Social
Objeto do Gasto: Execução de Ações Regionalizadas de Proteção



2011

Especial e Fomento a Consórcios Intermunicipais (despesas
correntes)

Valor: R$ 50.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 725
Autor: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Unidade Orçamentária Beneficiada: Empresa de Assistência Técnica

e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Objeto do Gasto: Apoio à Comercialização de Produtos da

Economia Popular Solidária, da Agricultura Familiar e de Pequenos
Empreendimentos (despesas correntes)

Valor: R$ 350.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 726
Autor: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Social
Objeto do Gasto: Operacionalização dos Conselhos Vinculados à

Subsecretaria de Direitos Humanos (despesas correntes)
Valor: R$ 50.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 727
Autor: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Defesa

Social
Objeto do Gasto: Atendimento aos Adolescentes em Conflito Com a

Lei em Medidas em Meio Aberto - "Originada da Ple 285" (despesas
correntes)

Valor: R$ 300.000,00
Dedução: Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas -

1205 - Construção de Unidades Socioeducativas (investimentos)
SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 730
Autor: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Defesa

Social
Objeto do Gasto: Reforma de Centros Socioeducativos - "Originada
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da Ple 289" (despesas de capital)
Valor: R$ 250.000,00
Dedução: Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas -

1205 - Construção de Unidades Socioeducativas (investimentos)
SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 731
Autor: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Educação
Objeto do Gasto: Formação e Capacitação de Professores de

Educação Infantil (despesas correntes)
Valor: R$ 300.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 733
Autor: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Unidade Orçamentária Beneficiada: Instituto de Terras do Estado de

Minas Gerais
Objeto do Gasto: Regularização Fundiária de Áreas Ocupadas Por

Comunidades Quilombolas e Indígenas (despesas correntes)
Valor: R$ 100.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 734
Autor: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundação Estadual do Meio

Ambiente
Objeto do Gasto: Apoio às Cooperativas e Associações de

Catadores de Materiais Recicláveis (despesas correntes)
Valor: R$ 400.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 736
Autor: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do Gasto: Estruturação e Operacionalização do Sistema

Nacional de Vigilância Alimentar e Nutricional - Sisvan (despesas
correntes)

Valor: R$ 1.000.000,00
Dedução: Fundo Estadual de Saúde - 2094 - Tecnologia da
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Informação em Saúde (outras despesas correntes)
SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 738
Autor: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Social
Objeto do Gasto: Acompanhamento Social nas Escolas Públicas

(despesas correntes)
Valor: R$ 1.000.000,00
Dedução: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social - 1051 -

Realização das Atividades Complementares (outras despesas
correntes)

SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 742
Autor: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Governo
Objeto do Gasto: Instalação e Manutenção de Centros de

Referência em Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável -
Cresans (despesas correntes)

Valor: R$ 500.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 744
Autor: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Esportes e da Juventude
Objeto do Gasto: Campos Verdes (despesas de capital)
Valor: R$ 50.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 747
Autor: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Esportes e da Juventude
Objeto do Gasto: Xadrez na Escola (despesas correntes)
Valor: R$ 100.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 751
Autor: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas

Objeto do Gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra-Estrutura -
Recuperação do Prédio Anexo do Conjunto Museológico Mariano
Procópio, em Juiz de Fora. (despesas de capital)

Valor: R$ 250.000,00
Dedução: Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas -

1342 - Investimentos Especiais em Municípios Estratégicos
(investimentos)

EMENDA Nº 760
Autor: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Transportes e Obras Públicas
Objeto do Gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra-Estrutura

(despesas de capital)
Valor: R$ 1.000.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA nº 761
Autor: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Transportes e Obras Públicas
Objeto do Gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra-Estrutura

(despesas de capital)
Valor: R$ 500.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA nº 762
Autor: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Governo
Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de

capital)
Valor: R$ 500.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA nº 763
Autor: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
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Transportes e Obras Públicas
Objeto do Gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra-Estrutura

(despesas de capital)
Valor: R$ 700.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA nº 764
Autor: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do Gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde

(despesas de capital)
Valor: R$ 80.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA nº 765
Autor: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do Gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde

(despesas correntes)
Valor: R$ 70.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA nº 766
Autor: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Governo
Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de

capital)
Valor: R$ 50.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA nº 767
Autor: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Esportes e da Juventude
Objeto do Gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços

Esportivos e de Atividades Físicas (despesas de capital)
Valor: R$ 100.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA nº 768
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Autor: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Governo
Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de

capital)
Valor: R$ 180.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA nº 769
Autor: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Transportes e Obras Públicas
Objeto do Gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra-Estrutura

(despesas de capital)
Valor: R$ 420.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA nº 770
Autor: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Esportes e da Juventude
Objeto do Gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços

Esportivos e de Atividades Físicas (despesas de capital)
Valor: R$ 80.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA Nº 771
Autor: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Esportes e da Juventude
Objeto do Gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas

correntes)
Valor: R$ 100.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA Nº 772
Autor: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Social
Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com
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Equipamentos e Manutenção de Suas Atividades (despesas de
capital)

Valor: R$ 40.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA Nº 773
Autor: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Unidade Orçamentária Beneficiada: Polícia Militar do Estado de

Minas Gerais
Objeto do Gasto: Policiamento Ostensivo Geral (despesas de

capital)
Valor: R$ 120.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA Nº 774
Autor: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Social
Objeto do Gasto: Promoção dos Direitos da Mulher - Implantação do

Centro de Referência da Mulher. (despesas de capital)
Valor: R$ 500.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE TEXTO Nº 775
Autor: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Promovam-se as seguintes alterações nas ações e respectivas

finalidades:
U. O. 1451 - Secretaria de Estado de Defesa Social
De: Ação1128 Implantar Website e Produção de Conteúdo
Finalidade: Fornecer à população possibilidade de fácil acesso às

informações sobre todas as ações realizadas pelo circuito cultural
praça da liberdade.

Para: Ação 1128 Implantação dos Núcleos de Saúde Psico-Social
nas Unidades Prisionais

Finalidade: Assegurar o atendimento à saúde e psico-social de
100% dos presos, por meio da implantação dos núcleos de saúde e
psico-social em todas as unidades prisionais, atingindo 34 unidades
credenciadas no Sistema Único de Saúde - Sus.

De: Ação 1129 Elaboração do Inventário e Restauração dos Bens
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Móveis dos Monumentos do Circuito Cultural
Finalidade: Identificar e cadastrar os bens móveis pertencentes aos

edifícios vinculados ao circuito cultural e levantamento dos serviços de
restauração necessários.

Para: Ação 1129 Implantação dos Núcleos de Ensino e
Profissionalização nas Unidades Prisionais

Finalidade: Aumentar o percentual (%) de presos condenados em
processo de elevação de escolaridade e profissionalização, por meio
da implantação dos núcleos de ensino e profissionalização em todas
as unidades prisionais.

De: Ação 1131 Recuperação, Restauração e Adaptação de Edifícios
do Circuito Cultural Praça da Liberdade.

Finalidade: Recuperar e restaurar os imóveis que integram o
conjunto do circuito cultural da praça da liberdade

Para: Ação 1131 Implantação de Núcleos Jurídicos nas Unidades
Prisionais

Finalidade: Assegurar a assistência jurídica de 100% dos presos,
por meio da implantação de núcleos jurídicos em todas as unidades
prisionais.

De: Ação 1132 Recuperação, Restauração e Adaptação de Edifícios
do Arquivo Público Mineiro e Ciat/Rainha da Sucata

Finalidade: Recuperar, modernizar e adequar os imóveis do arquivo
público mineiro Ciat/rainha da sucata às normas de acessibilidade
universal.

Para: Ação 1132 Implantação das Comissões Técnicas de
Classificação nas Unidades Prisionais

Finalidade: Viabilizar a classificação e o acompanhamento de 100%
dos presos, por meio da implantação das Comissões Técnicas de
Classificação - CTC´s - em todas as unidades prisionais.

De: Ação 1134 Implantação de Sistema de Informações Culturais e
Turísticas dos Municípios

Finalidade: Produzir informações e indicadores que auxiliem no
planejamento, implantação e funcionamento dos circuitos culturais do
interior do Estado.

Para: Ação 1134 Melhoria da Segurança no Sistema Prisional
Finalidade: Oferecer condições de segurança às unidades prisionais,
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dotando-as de infra-estrutura adequada à custódia de presos.
EMENDA DE TEXTO Nº 776
Autor: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Promovam-se as seguintes alterações nas ações e respectivas

finalidades:
U. O. 1261 - Secretaria de Estado de Educação
De: Ação 1224 Divulgação do Patrimônio Cultural
Finalidade: Divulgar as manifestações da arte e dos conceitos de

conservação e restauração.
Para: Ação 1224 Implantação do Plano de Aceleração da

Aprendizagem
Finalidade: Implantar plano de aceleração da aprendizagem e de

melhoria do desempenho dos alunos das regiões Norte,
Jequitinhonha-Mucuri e Rio Doce, a fim de superar a pobreza crônica
dessas regiões, sanando as suas deficiências educacionais.

De: Ação 1225 Gestão do Acervo da Faop
Finalidade: Atualizar e informatizar o acervo de documentação e da

biblioteca
Para: Ação 1225 Ampliação das Escolas em Tempo Integral
Finalidade: Aumentar o aprendizado dos alunos por meio da

ampliação do tempo diário de permanência na escola com prioridade
para o atendimento de crianças e jovens em áreas de vulnerabilidade
social.

U. O. 1501 - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
De: Ação: 1036 Modernização da Logística de Unidades

Operacionais que Compõem as Áreas Integradas (PC)
Finalidade: Dotar as unidades operacionais que estejam inseridas

nas áreas integradas de equipamentos necessários ao alcance de
metas e resultados estabelecidos.

Para: Ação 1135 Simplificação dos Processos Críticos de
Atendimento ao Público

Finalidade: Rever e simplificar os processos atuais e descomplicar a
relação com o governo. Descomplicar a relação do estado com o
próprio estado, cidadão e empreendedor.

U. O. 1411 - Secretaria de Estado de Turismo
De: Ação 1048 Certificação do Café - Epamig
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Finalidade: Identificar as propriedades produtoras de café visando a
rastreabilidade, manutenção e melhoria da qualidade como
instrumento de valorização dos cafés mineiros; manutenção e
ampliação dos empregos gerados e aprimoramento do atendimento,
manutenção e recuperação das apps, reservas legais e manejo
adequado de solo.

Para: Ação 1048 Implantação da Casa de Minas Em São Paulo
Finalidade: Gerar novos negócios a partir da exposição do potencial

turístico mineiro, principalmente para o segmento de eventos e
negócios.

EMENDA DE TEXTO Nº 777
Autor: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Promovam-se as seguintes alterações nas ações e respectivas

finalidades:
U. O. 1461 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico
De: Ação 1105 Melhoria de Ligações e Acessos em Rodovias do

Vale do Rio Doce
Finalidade: Integrar os pequenos municípios às redes de cidades

mineiras e aumentar o acesso das mesmas a bens e serviços, de
modo a melhorar a qualidade de vida de sua população, através do
provimento de vias pavimentadas.

Para: Ação 1105 Consolidação da Central Exportaminas
Finalidade: Consolidar a central exportaminas como unidade de

apoio ao empresário mineiro sobre comércio exterior e também como
unidade de inteligência comercial sobre Minas Gerais.

De: Ação 1110 Conclusão dos Projetos Existentes Fase II
Finalidade: Recuperar e prover os municípios mineiros da infra-

estrutura adequada para o seu desenvolvimento para o bem estar de
sua população

Para: Ação 1110 Desenvolvimento dos Portos Secos de Minas
Gerais

Finalidade: Incrementar o despacho/desembaraço das exportações
e importações em território mineiro.

U. O. 1221 - Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino
Superior

De: Ação 1098 Densificação da Rede de Marcos Geodésicos de 1ª
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Ordem
Finalidade: Fornecer coordenadas planimétricas precisas a todos os

que necessitam de plantas, mapas e projetos georeferenciados.
Para: Ação 1098 Implantação do Sistema de Avaliação da Rede de

Formação Profissional Local
Finalidade: Avaliar os cvts e telecentros da rede de formação

profissional, obtendo informações que alimentarão eventuais
mudanças nestes centros, seja no plano da gestão, seja na estratégia
de implementação dos mesmos.

U. O. 4151- Fundo de Assistência ao Turismo
De: Ação 4103 Projeto Endo-Governamental - Estruturador
Finalidade: Apoiar tecnologicamente os arranjos produtivos locais

(apls) no Norte de Minas, Vales do Jequitinhonha e Mucuri e Rio Doce
para que os mesmos se tornem um centro de referência na captação,
aplicação e difusão do conhecimento.

Para: Ação 4103 Apoio Financeiro ao Turismo nos Circuitos
Turísticos Mineiros

Finalidade: Apoiar financeiramente o turismo como atividade
geradora de renda, de forma a promover o desenvolvimento social e
Cultural em cidades históricas e localidades que possuem potencial
turístico dentro dos circuitos turísticos de Minas Gerais.

U. O. 3051- Empresa de Pesquisa Agropecuária do Estado de Minas
Gerais - EPAMIG

De: Ação 4009 Formação, Qualificação e Capacitação de Recursos
Humanos

Finalidade: capacitar profissionais dos governos estaduais,
municipais, setor privado, instituições de ensino e ongs nas áreas de
planejamento, orçamento/finanças, segurança pública, políticas
sociais, recursos humanos e gestão da informação, visando promover
a modernização administrativa.

Para: Ação 4009 Transferência de Tecnologia Através de Mudas
Qualificadas

Finalidade: Apoiar o desenvolvimento do agronegócio mineiro,
através de fornecimento de material genético, insumos qualificados e
estabelecimento de banco de germoplasma.

De: Ação 4022 Estruturação e Promoção da Estrada Real - PMMG
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Finalidade: Capacitação da polícia militar para atuação nos destinos
turísticos da Estrada Real

Para: Ação 4022 Difusão de Tecnologia Via Publicações
Finalidade: Difundir tecnologias geradas e adaptadas
U. O. 2261- Fundação Ezequiel Dias
De: Ação 1021 Integração da Rede de Monitoramento da Qualidade

da Água
Finalidade: Integrar as diversas práticas de monitoramento da

qualidade da água existentes.
Para: Ação 1021 Construção e Reforma de Unidades Prediais -

FUNED
Finalidade: Construir, reformar e adequar as unidades prediais da

Funed no sentido de atender à demanda reprimida de medicamentos
existente e às necessidades de mercado.

EMENDA Nº 778
Autor: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Unidade Orçamentária Beneficiada: Defensoria Pública do Estado

de Minas Gerais
Objeto do Gasto: Proventos de Inativos Civis e Pensionistas

(despesas correntes)
Valor: R$ 1.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA DE TEXTO Nº 779
Autor: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Substitua-se na página 29 do vol. IV, na ação nº 2096 - "Construção,

Ampliação e Reforma de Prédios Escolares - Ensino Fundamental -,
na obra nº 34, o Município "Belo Horizonte" por " Madre de Deus de
Minas", situado na região "Triângulo".

EMENDA DE TEXTO Nº 780
Autor: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Acrescente-se onde convier:
Art. ... - As disposições dos Anexos V e VI desta lei, consideradas

incisos deste artigo, constituem alterações ao orçamento aprovadas
pelo Poder Legislativo, as quais serão, salvo em caso de veto,
incorporadas pelo Poder Executivo

aos Anexos I a IV.
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EMENDA DE TEXTO Nº 781
Autor: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Acrescente-se onde convier:
Art. ... - Fica o Poder Executivo autorizado a compatibilizar as

alterações decorrentes das emendas parlamentares constantes nos
Anexos V e VI com o Plano Plurianual de Ação Governamental -
PPAG.

EMENDA DE TEXTO Nº 782
Autor: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Dê-se ao art. 8º a seguinte redação:
"Art. 8º - Fica a Assembléia Legislativa autorizada a abrir créditos

suplementares ao seu orçamento e ao orçamento do Fundo
Habitacional da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais -
Fundhab - até o limite de 10% (dez por cento) da despesa nele fixada,
em conformidade com o disposto no inciso V do art. 62 da
Constituição do Estado.

§ 1º - Os créditos suplementares de que trata o "caput" deste artigo
utilizarão como fonte os recursos resultantes da anulação parcial ou
total de dotações orçamentárias do próprio orçamento suplementado e
serão abertos por regulamento próprio da Assembléia Legislativa.

§ 2º - A Assembléia Legislativa comunicará a suplementação à
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG -, no prazo
de dois dias úteis contados da data de publicação do regulamento,
para as providências necessárias.".

EMENDA Nº 783
Autor: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Transportes e Obras Públicas
Objeto do Gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra-Estrutura -

Pavimentação de Acesso ao Município de São Pedro do Suaçuí.
(despesas de capital)

Valor: R$ 50.000,00
Dedução: Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas -

1208 - Construção, Ampliação E/Ou Reforma de Estradas Turísticas e
Ecológicas (investimentos - Obra: 400)

EMENDA Nº 784
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Autor: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Social
Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com

Equipamentos e Manutenção de Suas Atividades (despesas
correntes)

Valor: R$ 60.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA Nº 785
Autor: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Unidade Orçamentária Beneficiada: Departamento de Estradas de

Rodagem do Estado de Minas Gerais
Objeto do Gasto: Implantação de Portos Hidroviários no Triângulo e

Alto-Paranaíba (despesas de capital)
Valor: R$ 1.000.000,00
Dedução: Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de

Minas Gerais - 1353 - Pavimentação e Restauração de Rodovias no
Triângulo e Alto-Paranaíba (investimentos)

EMENDA DE TEXTO Nº 786
Autor: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Transfira-se a Ação n º 4472 Estudos e Planejamentos de Cadeias

Produtivas da Subfunção 664 Propriedade Industrial para a Subfunção
661 Promoção Industrial, na Unidade Orçamentária 1.46.1 - Secretaria
de Estado de Desenvolvimento

Econômico.
EMENDA Nº 787
Autor: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Social
Objeto do Gasto: Promoção e Proteção dos Direitos Humanos

(despesas correntes)
Valor: R$ 550.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA Nº 788
Autor: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Unidade Orçamentária Beneficiada: Instituto Estadual de Florestas
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Objeto do Gasto: Co-Financiamento de Implantação de Centro de
Pesquisa e Difusão de Conhecimento da

Biodiversidade (despesas correntes)
Valor: R$ 500.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA Nº 789
Autor: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
Objeto do Gasto: Desenvolvimento Científico e Tecnológico -

Implantação de Parque Tecnológico em Juiz de Fora. (despesas de
capital)

Valor: R$ 500.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA Nº 790
Autor: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Econômico
Objeto do Gasto: Promoção e Participação em Estudos e Avaliação

do Sistema Logístico de Minas Gerais (despesas correntes)
Valor: R$ 100.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA Nº 791
Autor: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Transportes e Obras Públicas
Objeto do Gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra-Estrutura -

Construção de Centro de Eventos. (despesas de capital)
Valor: R$ 500.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA Nº 792
Autor: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Regional e Política Urbana
Objeto do Gasto: Requalificação de Centros Urbanos (Rmva)

(despesas correntes)
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Valor: R$ 75.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
EMENDA Nº 793
Autor: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Regional e Política Urbana
Objeto do Gasto: Regularização Fundiária e Urbanização de Favelas

(Rmva) (despesas correntes)
Valor: R$ 20.000,00
Dedução: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional e

Política Urbana - 4507 - Regularização Fundiária e Urbanização de
Favelas (outras despesas correntes)

EMENDA Nº 794
Autor: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Social
Objeto do Gasto: Realização das Atividades Complementares

(despesas correntes)
Valor: R$ 1.670.000,00
Dedução: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social - 1049 -

Monitoramento e Avaliação do Programa Por Entidade Externa (outras
despesas correntes)

EMENDA Nº 795
Autor: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do Gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde

(despesas de capital)
Valor: R$ 1.400.000,00
Dedução: Secretaria de Estado de Defesa Social - 4350 - Unidades

Prisionais de Pequeno Porte / Novas Unidades
(outras despesas correntes)
EMENDA Nº 796
Autor: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Transportes e Obras Públicas
Objeto do Gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra-Estrutura



2027

(despesas de capital)
Valor: R$ 1.500.000,00
Dedução: Secretaria de Estado de Defesa Social - 4350 - Unidades

Prisionais de Pequeno Porte / Novas Unidades (outras despesas
correntes)

EMENDA Nº 797
Autor: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do Gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde

(despesas de capital)
Valor: R$ 1.800.000,00
Dedução: Secretaria de Estado de Defesa Social - 4350 - Unidades

Prisionais de Pequeno Porte / Novas Unidades
(outras despesas correntes)
EMENDA Nº 798
Autor: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do Gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde

(despesas correntes)
Valor: R$ 700.000,00
Dedução: Secretaria de Estado de Defesa Social - 4350 - Unidades

Prisionais de Pequeno Porte / Novas Unidades
(outras despesas correntes)
EMENDA Nº 799
Autor: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Governo
Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de

capital)
Valor: R$ 3.500.000,00
Dedução: Secretaria de Estado de Defesa Social - 4350 - Unidades

Prisionais de Pequeno Porte / Novas Unidades (outras despesas
correntes)

EMENDA Nº 800
Autor: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de
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Desenvolvimento de Transportes
Objeto do Gasto: Conservação de Rodovias - Funtrans (despesas

de capital)
Valor: R$ 1.000.000,00
Dedução: Secretaria de Estado de Defesa Social - 4350 - Unidades

Prisionais de Pequeno Porte / Novas Unidades (outras despesas
correntes)

EMENDA Nº 801
Autor: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Unidade Orçamentária Beneficiada: Departamento de Estradas de

Rodagem do Estado de Minas Gerais
Objeto do Gasto: Implantação, Pavimentação e Recuperação de

Acessos Municipais e Vias Urbanas (despesas de capital)
Valor: R$ 1.500.000,00
Dedução: Secretaria de Estado de Defesa Social - 4350 - Unidades

Prisionais de Pequeno Porte / Novas Unidades (outras despesas
correntes)

EMENDA Nº 802
Autor: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Regional e Política Urbana
Objeto do Gasto: Estruturação e Manutenção da Agência da Região

Metropolitana do Vale do Aço (despesas correntes)
Valor: R$ 20.000,00
Dedução: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional e

Política Urbana - 1007 - Estruturação e Manutenção da Agência da
Região Metropolitana do Vale do Aço (outras despesas correntes)

EMENDA Nº 803
Autor: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Educação
Objeto do Gasto: Atendimento ao Ensino Médio Profissionalizante -

Apoio à Implantação de Centro Federal de Educação Tecnológica em
Governador Valadares. (despesas de capital)

Valor: R$ 500.000,00
Dedução: Secretaria de Estado de Educação - 4306 - Atendimento
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ao Ensino Médio Profissionalizante (outras despesas correntes)
EMENDA Nº 804
Autor: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Social
Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com

Equipamentos e Manutenção de Suas Atividades - Construção da
Sede da Apae de Nova Serrana. (despesas de capital)

Valor: R$ 500.000,00
Dedução: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social - 4449 -

Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com Equipamentos e
Manutenção de Suas Atividades (investimentos)

EMENDA Nº 805
Autor: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Unidade Orçamentária Beneficiada: Reserva de Contingência
Objeto do Gasto: Reserva de Contingência (despesas correntes)
Valor: R$ 25.283.381,00
Dedução: Secretaria de Estado de Defesa Social - 4350 - Unidades

Prisionais de Pequeno Porte / Novas Unidades (outras despesas
correntes)

EMENDA Nº 806
Autor: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Objeto do Gasto: Apoio a Infra-Estrutura e a Eventos do

Agronegócio - Construção, Reforma, Ampliação e Equipamentos para
Parques de Exposição (despesas de capital)

Valor: R$ 50.000,00
Dedução: Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e

Abastecimento - 4423 - Apoio a Infra-Estrutura e a Eventos do
Agronegócio (outras despesas correntes)

EMENDA Nº 807
Autor: Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do Gasto: Fortalecimento da Rede Municipal de Saúde -

Iplantação da Unidade Básica de Saúde em Juiz de Fora para Atender
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as Populações do Bairros Vitorino Braga, Santos Anjos e Ladeira.
(despesas de capital)

Valor: R$ 300.000,00
Dedução: Fundo Estadual de Saúde - 4388 - Fortalecimento da

Rede Municipal de Saúde (investimentos)
Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2007.
Zé Maia, Presidente e relator - Lafayette de Andrada - Jayro Lessa -

Sebastião Helvécio.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.859/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Padre João, o projeto de lei em tela tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação dos Pescadores de
Rio Casca, com sede no Município de Rio Casca.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 24/11/2007 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 1.859/2007 tem por finalidade declarar de

utilidade pública a Associação dos Pescadores de Rio Casca.
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. 3º
que as atividades dos seus Diretores e Conselheiros não serão
remuneradas, sendo-lhes vedado o recebimento de lucro ou
dividendos a qualquer título, e, no art. 31, que, na hipótese de sua
dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade
congênere.
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Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidad
e e pela legalidade do Projeto de Lei nº 1.859/2007.
Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2007.
Gilberto Abramo, Presidente e relator - Sebastião Costa - Neider

Moreira - Hely Tarqüínio - Dalmo Ribeiro Silva.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 392/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Antônio Júlio, a proposição em epígrafe,
resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.363/2006,
“dispõe sobre a quitação de crédito tributário com precatórios e dá
outras providências”.

Publicada no “Diário do Legislativo”, em 17/3/2007, a proposição foi
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização
Financeira e Orçamentária.

Compete agora a esta Comissão emitir parecer quanto aos aspectos
de juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria, nos
termos do disposto no art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do
Regimento Interno.

Fundamentação
Nos termos do art. 1º da proposta, o Poder Executivo poderá permitir

a quitação de créditos tributários do Estado com precatórios judiciários
estaduais. O art. 2º dispõe que a quitação se aplica aos créditos
tributários inscritos ou não em dívida ativa, ajuizada ou não sua
cobrança, vencidos há mais de doze meses.

De acordo com o art. 3º, o valor dos precatórios para fins da
quitação será aquele homologado judicialmente e formalmente
requisitado pelo Tribunal competente.

Admite-se, nos termos do art. 4º, que o titular dos precatórios
transfira seu direito a outras pessoas, físicas ou jurídicas, mediante
documento legal de transferência, para fins de quitação de crédito
tributário, sendo que a substituição processual por terceiro detentor da
cessão de direito do precatório deverá ocorrer nos termos do art. 42
do Código de Processo Civil e consoante o modelo definido pela
Advocacia-Geral do Estado.
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São esses os termos da proposição.
A possibilidade de compensação dos créditos tributários com crédito

líquido e certo do contribuinte contra a Fazenda Pública Estadual,
incluindo os créditos de precatórios vencidos, confere mais
flexibilidade aos contribuintes e pode trazer impacto positivo sobre as
contas públicas. Tanto é assim que o Estado regulou a matéria, por
meio da Lei nº 14.699, de 2003.

O art. 9º do referido diploma autoriza o Poder Executivo a
regulamentar o pagamento dos precatórios a que se refere o “caput”
do art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da
Constituição da República, estabelecendo o prazo máximo de dez
anos para o pagamento parcelado e prevendo, como não poderia
deixar de ser, as devidas ressalvas constitucionais.

O § 3º do mesmo artigo define o valor do crédito de pequeno
montante como sendo aquele decorrente de demanda judicial cujo
valor apurado, em liquidação de sentença e após o trânsito em julgado
de eventuais embargos do devedor opostos pelo Estado, seja inferior,
na data da liquidação, a R$11.000,00 e proíbe o fracionamento do
valor.

Tais créditos serão pagos em 90 dias contados da intimação para
pagamento por mandado judicial, após a liquidação da sentença ou o
trânsito em julgado de eventuais embargos do devedor opostos pelo
Estado, atualizados mensalmente pelo Índice Nacional de Preços ao
Consumidor - INPC - do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística -
IBGE. Igualmente, na forma do § 5º, as parcelas de precatórios que
admitem o parcelamento serão atualizadas mensalmente pelo INPC
do IBGE.

Ademais, o § 6º do mesmo artigo diz que o Poder Executivo manterá
sistema informatizado de controle dos precatórios, separando os
precatórios parcelados, os não parcelados, os que tenham natureza
alimentícia e os que sejam de pequeno valor, individualizando os
valores originais e corrigidos, os juros moratórios legais aplicáveis, as
parcelas vencidas e vincendas, pagas e não pagas, os números dos
processos e os Tribunais de origem, as datas de expedição e de
vencimento, os titulares, os cedentes e os cessionários, as datas dos
registros das cessões, em ordem cronológica de apresentação, bem
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como outras informações consideradas relevantes, sendo que o § 7º
assegura o acesso público à ordem cronológica dos precatórios e a
identificação de seus titulares.

O § 8º do mesmo art. 9º trata da cessão dos precatórios parcelados
e registrados no sistema a que se refere o § 6º. Estabelece as
seguintes condições:

a) seja a cessão registrada no sistema a que se refere o
mencionado § 6º;

b) seja a cessão do precatório formalizada em formulário próprio,
fornecido pelo Estado, em três vias, assinado pelo cedente e pelo
cessionário ou seus representantes legais, na presença de servidor
competente, vedado o uso de procuração;

c) seja a cessão acompanhada de mandato irrevogável do cedente
ao cessionário para efetuar a quitação dos valores pagos do
precatório no processo judicial do qual se originou, para transigir,
renunciar ou desistir do processo de execução contra o Estado que
gerou a expedição do precatório, devendo haver menção expressa à
cessão;

d) esteja o cedente registrado no sistema a que se refere o § 6º
como titular do precatório respectivo;

e) sejam as vias dos instrumentos a que se referem a letras “b” e “c”
arquivadas na repartição, com apresentação concomitante da via
original e de documento de identidade, para fins de verificação da
autenticidade dos instrumentos e das assinaturas;

f) seja efetuado o pagamento da respectiva taxa de expediente.
Nos termos do § 9º, o requerimento de registro da cessão,

acompanhado do comprovante do pagamento da taxa de expediente,
será protocolizado em até 10 dias contados da realização do negócio,
e sua apreciação pela autoridade competente ocorrerá em até 10 dias
úteis contados da protocolização do requerimento.

Nos termos do § 10, a cessão de precatório parcelado somente gera
efeitos em relação ao Estado após o registro no sistema a que se
refere o § 6º, desobrigando-se o Estado pelo pagamento de qualquer
parcela feita ao titular do precatório constante no sistema em data
anterior a esse registro.

O art. 10 da mencionada norma permite que os precatórios vencidos



2034

e as parcelas vencidas de precatórios parcelados que estejam
registrados no sistema estadual de precatórios poderão, na forma
prevista na legislação, ser utilizados para pagamento dos bens
adquiridos nos leilões referidos nos arts. 7º e 8º da lei em comento,
mediante a observância de rigorosas condições.

O art. 11 versa, em boa medida, sobre a pretensão do autor, já que
cuida da compensação de créditos inscritos em dívida ativa. Para
tanto, autoriza o Poder Executivo a compensar crédito inscrito em
dívida ativa com precatórios vencidos ou parcelas vencidas de
precatórios parcelados, mediante as seguintes condições:

a) que não exista precatório de outro credor do Estado que seja
anterior, em ordem cronológica, àquele utilizado nos termos do
referido artigo;

b) que o precatório parcelado esteja registrado no sistema de
registro de precatórios;

c) que não tenha havido o pagamento do precatório ou da parcela
até o último dia do exercício financeiro em que deveria ter sido
liquidado;

d) que o valor atualizado do crédito inscrito em dívida ativa seja igual
ou superior ao valor atualizado do precatório ou das parcelas de
precatório vencidas e seja efetuado o pagamento do crédito inscrito
em dívida ativa remanescente;

e) que o sujeito passivo do crédito inscrito em dívida ativa esteja
registrado como titular do precatório na data da compensação;

f) que seja efetuado o pagamento dos honorários advocatícios
devidos bem como das custas judiciais no caso de crédito inscrito em
dívida ativa em execução ou sujeito a demanda judicial;

g) que seja apresentado termo de confissão de dívida e renúncia
formal a eventuais direitos demandados em juízo, assinado pelo
sujeito passivo ou seu representante legal, e termo de quitação dos
precatórios ou das parcelas utilizadas, que deverá ser anexado aos
processos judiciais dos quais sejam oriundos os precatórios, com
pedido de homologação da extinção do crédito respectivo e
continuação pelo novo saldo do precatório, se existente.

Finalmente, o art. 12 da referida lei determina que o Poder Executivo
realizará a compensação de crédito inscrito em dívida ativa com
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crédito líquido e certo do interessado, ainda que adquirido de
terceiros, contra a Fazenda Pública Estadual.

Nos termos do § 1º desse artigo, o interessado, para fazer jus à
compensação, deverá efetuar o pagamento do crédito inscrito em
dívida ativa remanescente, após a dedução do valor a compensar.
Mas, em qualquer caso, havendo ação judicial que envolva o crédito
inscrito em dívida ativa a ser compensado, a compensação somente
será realizada após a desistência, pelo sujeito passivo, de quaisquer
ações ou recursos que o contestem e mediante o pagamento das
custas judiciais e dos honorários judiciais respectivos.

As maiores diferenças entre a proposta em exame e o tratamento
legislativo dado pela Lei nº 14.699, de 2003, é que esta última traz
algumas exigências formais que podem burocratizar o processo de
compensação tributária, as quais são contornadas pelo texto ora
apreciado.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade do Projeto de Lei nº 392/2007.
Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2007.
Gilberto Abramo, Presidente e relator - Sebastião Costa - Delvito

Alves - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.716/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria da Deputada Gláucia Brandão, o Projeto de Lei nº
1.716/2007 dispõe sobre a prática de educação física nas escolas
públicas e privadas do sistema estadual de educação.

Publicada em 25/10/2007, no “Diário do Legislativo”, a proposição foi
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Educação,
Ciência, Tecnologia e Informática.

Vem a matéria, preliminarmente, a esta Comissão para receber
parecer sobre a sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos
termos do art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento
Interno.

Fundamentação
A proposição em epígrafe visa a substituir o diploma que dispõe
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sobre a prática de educação física no Estado, dando novo tratamento
à matéria que se encontra disciplinada pela Lei nº 15.030, de 2004.
Contudo, antes de examinar a proposição, comparando-a com a lei
em vigor, cabe-nos mencionar a legislação federal sobre a matéria,
que deve balizar a discussão.

A Lei Federal nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, a chamada Lei
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, assim dispõe sobre a
matéria:

“Art. 26 - (...)
§ 3º - A educação física, integrada à proposta pedagógica da escola,

é componente curricular obrigatório da educação básica, sendo sua
prática facultativa ao aluno:

I - que cumpra jornada de trabalho igual ou superior a seis horas;
II - maior de trinta anos de idade;
III - que estiver prestando serviço militar inicial ou que, em situação

similar, estiver obrigado a prática da educação física;
IV - amparado pelo Decreto-Lei nº 1.044, de 21 de outubro de 1969;
V - (vetado);
VI - que tenha prole”.
A Lei Federal nº 9.696, de 1º de setembro de 1998, estabelece que

“o exercício das atividades de Educação Física e a designação de
Profissional de Educação Física é prerrogativa dos profissionais
regularmente registrados nos Conselhos Regionais de Educação
Física”.

O Conselho Nacional de Educação regulamentou os cursos de
Educação Física por meio da Resolução nº 7, de 31/3/2004, de sua
Câmara de Educação Superior.

Passamos agora a confrontar a proposição em exame com a
legislação em vigor, buscando identificar as inovações que se
pretende introduzir na ordem jurídica.

O art. 2º da Lei nº 15.030, de 2004, estabelece que a Educação
Física será ministrada em cada um dos turnos de funcionamento da
escola, sendo opcional para os alunos do curso noturno. O dispositivo
equivalente da proposição retira a opção para os alunos noturnos,
mas estabelece que “é facultada a oferta da disciplina nos
contraturnos de matrícula dos alunos, desde que assegurada a sua
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freqüência pelos estabelecimentos de ensino”. A alteração não
encontra óbice de constitucionalidade. Mais do que isso, corrige uma
impropriedade constante na lei em vigor, que torna a educação física
facultativa para o aluno noturno. Ora, a dispensa da aula de Educação
Física encontra-se disciplinada no âmbito federal, de forma que não
pode ser ampliada ou restringida pelo legislador estadual. Se o aluno
noturno não preencher nenhum dos requisitos previstos na legislação
federal, a realização da educação física é obrigatória e não facultativa.
A supressão da Educação Física como uma disciplina opcional para o
aluno noturno representa um aperfeiçoamento da legislação estadual
que versa sobre a matéria.

O art. 3º da proposição em exame visa a estabelecer que o exercício
da docência e a orientação prática da disciplina de que trata esta lei
na rede pública e privada, em todos os níveis e modalidades da
educação básica, ficam reservados ao detentor de curso superior de
graduação em Educação Física. Esse dispositivo restringe os tipos de
profissional que podem exercer a docência na referida disciplina, tanto
em relação à legislação federal quanto à estadual. O art. 2º da Lei nº
9.696, de 1998, estabelece que qualquer um que tenha diploma obtido
em curso de Educação Física e os que tenham exercido as atividades
dessa profissão até a promulgação dessa lei estão em condições de
se inscrever nos Conselhos Regionais e exercer a profissão. Deve-se
lembrar que há profissionais que se habilitaram ao exercício da
profissão antes da entrada em vigor da referida resolução do
Conselho Nacional da Educação.

A legislação estadual pode reproduzir a norma federal sobre a
matéria, visando a dar coesão ao texto legal e a integrá-lo ao
ordenamento jurídico. Assim, os destinatários da norma encontram em
um mesmo diploma legal o tratamento normativo existente sobre a
matéria, não sendo necessário recorrer a textos normativos distintos.
A legislação estadual pode, ainda, com o mesmo propósito, informar
que norma federal também disciplina a matéria. Não pode o legislador
estadual ampliar ou reduzir o que dispõe a legislação federal, quando
o que está em questão é o exercício profissional.

Não se ignora a possibilidade de que determinada situação factual
coloque em antinomia duas normas federais: exige-se, por um lado,
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que seja oferecida a disciplina de Educação Física; por outro, que
professores habilitados sejam os responsáveis por essa disciplina. É
possível - e até mesmo provável - que em determinadas regiões do
Estado não haja o profissional habilitado, de forma a garantir a
aplicação de ambas as regras. Não nos parece, todavia, que caiba ao
legislador estadual dar a solução para esse impasse, mesmo porque
pode ser que essa solução dependa de manifestação do Conselho
Nacional de Educação, intérprete da legislação federal na seara
administrativa. Afinal, cabe à Câmara de Educação Básica do referido
Conselho “analisar as questões relativas à aplicação da legislação
referente à educação básica”, nos termos do § 1º do art. 9º da Lei nº
4.024, de 20/12/61, com a redação dada pela Lei nº 9.131, de
24/11/95. Por essa razão, a instância mais adequada para dar uma
solução a esse impasse no âmbito estadual deve ser o Conselho
Estadual de Educação, ainda que, para isso, tenha que solicitar do
referido órgão federal que se manifeste sobre a matéria. Vale
esclarecer que não estamos dando nova atribuição a órgão do Poder
Executivo, o que importaria em vício de iniciativa. Estamos apenas
explicitando um aspecto da política educacional que carece de
regulamento, cuja edição é de competência do referido órgão
colegiado estadual. Por essa razão, apresentamos a Emenda nº 1.

Conclusão
Pelas razões apresentadas, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 1.716/2007 com
a Emenda nº 1, que apresentamos a seguir.

EMENDA Nº 1
Dê-se ao art. 3º a seguinte redação:
“Art. 3º - O exercício da docência e a orientação prática da disciplina

de que trata esta lei são reservados a profissional registrado em
entidade responsável pela fiscalização do exercício da profissão.

Parágrafo único - Na falta de profissional habilitado nos termos do
“caput” deste artigo, caberá ao Conselho Estadual de Educação
disciplinar a oferta da disciplina de Educação Física.”.

Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2007.
Gilberto Abramo, Presidente - Sebastião Costa, relator - Hely

Tarqüínio - Delvito Alves - Neider Moreira.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.803/2007
Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

Relatório
A proposição em epígrafe, de autoria do Deputado Leonardo

Moreira, pretende isentar do pagamento de tarifa de embarque os
usuários do Terminal Rodoviário Governador Israel Pinheiro – Tergip.

A Comissão de Constituição e Justiça perdeu prazo para emitir
parecer. Contudo, em virtude da aprovação de requerimento do autor
da proposição, em 4/12/2007, a matéria foi encaminhada a esta
Comissão para ser analisada, nos lindes de sua competência, nos
termos regimentais.

Fundamentação
Conforme anuncia a ementa, a proposta em epígrafe objetiva isentar

do pagamento de tarifa de embarque os usuários do Tergip. A matéria
tramitou na legislatura passada sob o nº 2.163/2005 e chegou a ser
reapresentada nesta legislatura com o nº 489/2007, tendo sido
retirada de tramitação em virtude de requerimento do autor
apresentado em Plenário no dia 7/11/2007.

Cabe à Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas,
em razão da matéria compreendida em sua denominação e objeto, a
manifestação quanto às proposições que dispõem sobre a política de
ordenação e exploração dos serviços de transporte intermunicipal,
conforme estabelece o art. 102, XII, “b”, do Regimento Interno.

Cumpre-nos lembrar, preliminarmente, que o terminal rodoviário em
questão, por força de convênio firmado entre o Estado e o Município
de Belo Horizonte, assinado pelos respectivos Chefes do Poder
Executivo, em 26/11/2006, passou a ser administrado pelo ente local.
Entre outros arranjos, a cláusula 1ª do convênio transfere ao
Município de Belo Horizonte a competência para administrar a
operação do terminal, devendo gerir todos os serviços prestados em
suas dependências.

A competência para fixar o preço da tarifa de embarque,
historicamente é do DER-MG. O fundamento para o exercício dessa
competência era extraído do conjunto das normas estaduais
referentes à entidade. O regulamento do DER-MG, aprovado por meio
do Decreto nº 43.406, de 2/7/2003, previu, no inciso VII do art. 60, a
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competência da Diretoria de Operação de Via para “avaliar o
desempenho econômico-financeiro do sistema de transporte de
passageiros, para a apropriação e racionalização dos seus custos
operacionais e a fixação do preço das respectivas tarifas”. De acordo
com o inciso VI do art. 64, coube à Seção de Apoio ao Usuário
“levantar custos operacionais dos terminais rodoviários de
passageiros para a fixação de preço das tarifas de embarque”. Por
sua vez, o art. 131 define como receita do DER-MG, entre outras, as
tarifas e as taxas “instituídas na forma das normas legais e
regulamentares aplicáveis”.

A Lei nº 10.453, de 22/1/91, trouxe uma série de normas referentes
à fixação do preço das tarifas relativas a serviços públicos prestados
pelo Estado, seja diretamente, seja mediante concessão ou
permissão. A titularidade para a fixação do preço das tarifas é do
Poder concedente, que, igualmente, deve fixá-las caso preste
diretamente o serviço. Assim, a tarifa de embarque sempre foi
cobrada com base nesse conjunto de normas, qualquer que seja a
esfera política incumbida do seu gerenciamento. Sua natureza é de
preço público, não se sujeitando ao regramento jurídico aplicável às
espécies tributárias.

Diante do exposto, conclui-se ser totalmente regular a fixação da
tarifa de embarque por meio de ato infralegal. Trata-se de
competência do Poder Executivo, devendo assim permanecer, sob
pena de afronta ao princípio constitucional da independência dos
Poderes.

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

1.803/2007.
Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2007.
Gustavo Valadares, Presidente e relator - André Quintão - Juninho

Araújo.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.828/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em tela
tem por objetivo autorizar o Departamento de Estradas de Rodagem
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do Estado de Minas Gerais - DER-MG - a doar ao Município de Ouro
Fino o imóvel que especifica.

A proposição foi examinada preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade. 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 1.828/2007 de conferir autorização

legislativa para que o DER-MG possa doar ao Município de Ouro Fino
um terreno com 4.029,62m², situado na Rua Rogério Gissoni, nesse
Município.

Atendendo ao interesse público que deve nortear a alienação de
bem estadual, a proposição determina, no parágrafo único do art. 1º,
que o imóvel será destinado à instalação do Departamento Municipal
de Transportes; e, no art. 2º, prevê a sua reversão ao patrimônio do
Estado se, findo o prazo de cinco anos, contados da data de 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

1.828/2007, no 1º turno.
Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2007.
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Zé Maia, Presidente - Jayro Lessa, relator - Délio Malheiros -
Sebastião Helvécio.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 18/2007
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Eros Biondini, o Projeto de Lei nº 18/2007

pretende obrigar o fornecimento gratuito de veículos motorizados para
facilitar a locomoção de portadores de deficiência física e idosos.

Aprovada no 1º turno na forma do Substitutivo nº 1, retorna agora a
proposição a esta Comissão, para receber parecer para o 2º turno,
nos termos do art. 189, combinado com o art. 102, XIV, do Regimento
Interno.

Anexa, apresentamos a redação do vencido, que é parte deste
parecer.

Fundamentação
O projeto de lei em tela visa a tornar obrigatória a disponibilidade de

veículos motorizados aos portadores de necessidades especiais,
pelos centros comerciais e por estabelecimentos congêneres, para
locomoção em suas dependências.

A medida busca proporcionar maior autonomia e independência às
pessoas com necessidades especiais, tendo em vista as
peculiaridades a que estão sujeitas. É mais uma ação proposta pelo
Legislativo para promover a acessibilidade desse segmento social,
conforme preconiza a nossa Carta Magna. De acordo com a Lei
Federal nº 10.098, acessibilidade é a possibilidade de utilização, com
segurança e autonomia, dos espaços, mobiliários e equipamentos
urbanos, das edificações, dos transportes e dos sistemas e meios de
comunicação. Importa salientar que várias adaptações já foram
efetuadas nos espaços públicos, como a construção de rampas e
corrimãos e a instalação de identificação em braile e informação
sonora nos elevadores, de modo a facilitar a locomoção das pessoas
com deficiência.

A Comissão de Constituição e Justiça, ao emitir seu parecer em 1º
turno, julgou oportuno apresentar um substitutivo, em que propôs
alteração na Lei nº 11.666, de 1994, que estabelece normas para
facilitar o acesso das pessoas com deficiência física aos edifícios de
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uso público. Essa lei já torna compulsória a disponibilização de
cadeiras de rodas para os portadores de necessidades especiais. O
substitutivo possibilita também a disponibilização de qualquer outro
veículo que lhes possibilite a locomoção.

Assim, tendo em vista que o substitutivo apresentado por aquela
Comissão preservou a legítima intenção do autor, visto que não
propôs alteração de conteúdo, além de contribuir para o processo de
inclusão na sociedade desse segmento social, ratificamos nossa
opinião exarada em 1º turno, favoravelmente à proposição.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação, no 2º turno, do Projeto de

Lei nº 18/2007 na forma do vencido no 1º turno.
Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2007.
Rosângela Reis, Presidente - Elisa Costa, relatora - Antônio Carlos

Arantes.
PROJETO DE LEI Nº 18/2007

(Redação do Vencido)
Altera o § 4º do art. 3º da Lei nº 11.666, de 9 de dezembro de 1994,

que estabelece normas para facilitar o acesso dos portadores de
deficiência física aos edifícios de uso público.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O § 4º do art. 3º da Lei nº 11.666, de 9 de dezembro de

1994, passa a ter a seguinte redação:
“Art. 3º - (...)
§ 4º - Nos edifícios de que trata esta lei, será mantida cadeira de

rodas para uso gratuito do portador de deficiência e do idoso, ou
qualquer outro veículo que lhes possibilite a locomoção, sendo
obrigatória a indicação do local de sua retirada.”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 27/2007

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Ivair Nogueira, o projeto de lei em epígrafe
assegura aos portadores de deficiência visual o direito de receber os
boletos de pagamento de suas contas de água, energia elétrica e
telefonia confeccionados em braile.
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Aprovado no 1º turno na forma original, retorna agora o projeto a
esta Comissão, para receber parecer de 2º turno, nos termos do art.
189, combinado com o art. 102, XIV, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em análise tem por objetivo assegurar às pessoas

com deficiência visual o direito de receber os boletos de pagamento
de suas contas de água, energia elétrica e telefonia confeccionados
em braile.

Após a Constituição de 1988, muito se tem realizado em favor das
pessoas portadoras de condições especiais. Seus direitos encontram
cada vez mais acolhida na sociedade, por ser uma meritória iniciativa
se salvaguardar a dignidade daqueles que fazem jus a um tratamento
diferenciado. Para que se respeite de fato o princípio da eqüidade,
determinado no art. 5º da nossa Carta Magna, torna-se necessário
tratar de forma desigual os desiguais.

Convém ressaltar que muitas normas têm sido elaboradas com a
finalidade de garantir o cumprimento dos princípios e das diretrizes
constitucionais. Podemos citar a Lei nº 13.738, de 2000, que obriga as
agências e os postos bancários estabelecidos no Estado a emitir
documentos em braile e instalar equipamentos de informática
adequados ao atendimento das pessoas com deficiência visual, e a
Lei nº 15.380, de 2004, que assegura ao portador de deficiência visual
guiado por cão adestrado o direito de livre acesso, com o animal, a
logradouros e edifícios de uso público, observadas as restrições
impostas pelos órgãos competentes responsáveis pela vigilância
sanitária.

No 1º turno, o projeto foi aprovado sem alterações. Ocorre que, a fim
de aprimorar a proposição, julgamos oportuno apresentar o
Substitutivo nº 1, de forma a deixar claro que o que será fornecido em
braile será um demonstrativo de consumo que virá anexo à conta, e
não o boleto de pagamento, que continuará sendo impresso
normalmente, permitindo seu pagamento na rede bancária. Além
disso, o substitutivo altera a cláusula de vigência da proposição, de
modo a permitir que as prestadoras de serviço tenham um prazo para
que possam efetuar as adaptações necessárias ao cumprimento da
norma.
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Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº

27/2007, no 2º turno, na forma do Substitutivo nº 1, a seguir
apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Assegura às pessoas com deficiência visual o direito de receber

demonstrativos de consumo de água, energia elétrica e telefonia
confeccionados em braile.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica assegurado às pessoas com deficiência visual o direito

de receber, sem custo adicional, as contas de água, energia elétrica e
telefonia acompanhadas de demonstrativo de consumo
confeccionados em braile.

Parágrafo único - Para o recebimento dos demonstrativos a que se
refere o “caput” deste artigo, a pessoa com deficiência visual efetuará
solicitação à empresa prestadora do serviço, onde será feito o seu
cadastramento.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor 120 dias após a data de sua
publicação.

Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2007.
Rosângela Reis, Presidente - Antônio Carlos Arantes, relator - Elisa

Costa.
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 30/2007

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática
Relatório

O Projeto de Lei nº 30/2007, do Governador do Estado, dispõe sobre
a inovação tecnológica e as parcerias estratégicas entre as
instituições oficiais de ensino e pesquisa e a iniciativa privada, para o
desenvolvimento de tecnologias inovadoras no Estado de Minas
Gerais e dá outras providências.

Aprovado no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 3, desta
Comissão, vem agora o projeto para receber parecer para o 2º turno,
nos termos do art. 189, combinado com o art. 102, VI, “d”, ambos do
Regimento Interno da Casa.

A redação do vencido segue anexa a este parecer, conforme
determina o § 1º do art. 189 do instrumento regimental.
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Fundamentação
O objeto da proposição em análise é o estabelecimento de 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 de Minas Gerais.

Na sua tramitação em 1º turno, esta Comissão teve a oportunidade
de analisar a matéria ao apreciar as emendas apresentadas durante a
discussão em Plenário, propondo o Substitutivo nº 3, que consolidou
os aperfeiçoamentos técnicos promovidos na proposição. Na forma
proposta por esta Comissão de mérito, o projeto logrou a aprovação
do Plenário.

No reexame da matéria em 2º turno, ratificamos as razões que nos
conduziram a opinar por sua aprovação em 1º turno. Trata o projeto
de estabelecer um arcabouço de comandos legais eficaz para o
fomento de iniciativas de cooperação entre as entidades que
desenvolvem a pesquisa e o setor produtivo, redundando em
benefícios que alcançam toda a sociedade.

Diversos fatores contribuem para que as empresas sejam mais
competitivas e um dos mais relevantes é a inovação, ao permitir a
melhoria nos processos, o aumento de produtividade e a agregação
de valor aos produtos, criando, assim, um diferencial para o mercado,
que se traduz em desenvolvimento econômico do Estado.

O modelo econômico baseado em conhecimento requer uma
elevada formação científica e tecnológica, o que passa
necessariamente pelo estabelecimento de políticas públicas dirigidas
para este setor. Nesse sentido, a criação do Fiit, dentro da concepção
de integração entre o setor público e privado para o desenvolvimento
da pesquisa em C&T, pode se tornar um importante propulsor da
inovação tecnológica no Estado.

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

30/2007 no 2º turno, na forma do vencido no 1º turno.
Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2007.
Maria Lúcia Mendonça, Presidente e relatora - Carlin Moura -

Vanderlei Jangrossi.
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PROJETO DE LEI Nº 30/2007
( Redação do Vencido)

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
a 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 ou que
desenvolva projetos de ciência, tecnologia e inovação;

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 - parque tecnológico o complexo organizacional de caráter
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científico e tecnológico, estruturado de forma planejada, concentrada
e cooperativa, promotor da cultura da inovação, da competitividade
industrial e da capacitação empresarial com vistas ao incremento da
geração de riqueza, que agrega EBTs e instituições de pesquisa e
desenvolvimento, de natureza pública ou privada, com ou sem vínculo
entre si;

VII - incubadora de empresas a organização que incentive a criação
e o desenvolvimento de pequenas empresas 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
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
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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
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
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na consecução dos seus objetivos institucionais.
§ 4º - Cada ICTMG estabelecerá suas próprias diretrizes para o

incentivo à inovação e a 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 assegurada ao criador, a título de premiação,
participação mínima de 5% (cinco por cento) e máxima de 1/3 (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 os 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, em prazo não superior a um ano, após a realização da
receita que lhe servir de base.

§ 3º - A premiação a que se refere o “caput” deste artigo poderá ser
partilhada entre o criador e os membros da equipe de pesquisa e
desenvolvimento tecnológico que tenham contribuído para a criação.

§ 4º - 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 em sua carreira, o pesquisador público terá
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reconhecido 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 das normas estabelecidas no estatuto dos
servidores públicos civis e no dos militares.

Art. 11 - Fica assegurada à ICTMG, para suprir necessidade
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.

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.
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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 -
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 EBTs implantadas;
VII - os parques tecnológicos implantados ou utilizados pelas
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ICTMGs ou pelas EBTs 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
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
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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
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, 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
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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 implantação
de parques tecnológicos e incubadoras de EBTs, 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



2056

e na criação de incubadoras de EBTs.
CAPÍTULO VIII

DOS INCENTIVOS
Art. 20 - O Poder Executivo concederá incentivos à inovação

tecnológica no Estado, por meio de apoio financeiro a EBTs e a ICT-
Privadas, e assegurará a inclusão de recursos na proposta de lei
orçamentária anual para essa 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 a função programática, nos termos do art. 3°
da Lei Complementar n° 91, de 2006, e terá os segui ntes objetivos:

I - dar suporte financeiro a projetos de criação e desenvolvimento de
produtos e processos inovadores nas EBTs e nas ICT-Privadas;

II - estimular a constituição de alianças estratégicas e o
desenvolvimento de projetos de cooperação envolvendo empresas 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, desenvolvidos nos
termos desta lei.

Art. 23 - O Fiit, de natureza e individuação contábeis, terá seus
recursos aplicados sob a forma de fomento, nos termos do inciso III do
art. 3° da Lei Complementar n° 91, de 2006, observa das 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.
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Parágrafo único - Para os 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 quinze anos, contados da data de
publicação desta lei.

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.

Art. 29 - Poderão ser beneficiárias dos recursos do Fiit as EBTs e as
ICT-Privadas.

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
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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.

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 do Estado.

Parágrafo único - É vedada a transferência de recursos da Fapemig
oriundos da aplicação do disposto no art. 212 da Constituição do
Estado para o Fiit.
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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 revertidas, 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.
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI

COMPLEMENTAR Nº 34/2007
Comissão de Administração Pública

Relatório
De autoria do Tribunal de Contas, por seu Presidente, o Projeto de

Lei Complementar no 34/2007 “dispõe sobre a organização do Tribunal
de Contas e dá outras providências”.

Aprovado no 1º turno, com as Emendas n°s 1, 3 a 6, 8, 9, 12 a 17,
19, 20 e 22 a 48, retorna agora o projeto a esta Comissão para
receber parecer no 2º turno, nos termos do art. 102, I, combinado com
o art. 189, do Regimento Interno. Segue anexa a redação do vencido,
que é parte deste parecer.

Fundamentação
O projeto de lei complementar em análise, que altera a Lei Orgânica

do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, pretende adequar
o seu funcionamento às práticas e aos procedimentos adotados pelo
Tribunal de Contas da União. Busca, também, ajustar a lei orgânica às
transformações no ordenamento jurídico, como as decorrentes da
Emenda à Constituição do Estado nº 78, de 6/10/2007, e promover o
aperfeiçoamento dos instrumentos de controle e de responsabilização
dos gestores de recursos públicos estaduais e municipais.

As fiscalizações contábil, financeira, orçamentária, operacional e
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patrimonial do Estado e das entidades da administração indireta são
exercidas pela Assembléia Legislativa mediante controle externo e
pelo sistema de controle interno de cada Poder e entidade, conforme
determina o art. 74 da Constituição mineira.

Para o exercício de tal competência, que envolve tarefas técnicas e
especializadas, conta o Poder Legislativo com o auxílio do Tribunal de
Contas, nos termos do disposto no art. 76 da referida Carta.

Conforme preleciona o jurista Celso Antônio Bandeira de Melo, “não
há negar-se que o encargo de controlar a função administrativa do
Estado, ante os explícitos dizeres constitucionais, assiste ao Poder
Legislativo. Entretanto, também não há negar que a este Poder acode
sobretudo uma função política, a de fazer as opções sobre as regras
fundamentais que irão ditar o destino do País e reger os
comportamentos dos indivíduos. Já a missão de efetuar um apurado
controle sobre a legitimidade dos atos administrativos conducentes à
despesa pública é, obviamente, uma missão técnica-técnico-jurídica e,
portanto, dificilmente poderia ser desempenhada a contento por um
corpo legislativo, sem que contasse com o auxílio de um organismo
especializado ao qual incumba esta apreciação técnica, que irá
iluminar a posterior decisão política do Legislativo na apreciação da
gestão dos recursos públicos”.

De fato, o Tribunal de Contas é um órgão especializado e auxiliar do
Poder Legislativo no exercício das fiscalizações contábil, financeira,
orçamentária, operacional e patrimonial do Estado. Tem atribuições
estabelecidas na própria Constituição e jurisdição sobre todos os
órgãos e entidades da administração pública direta e indireta, em
âmbito estadual e municipal. Sua Lei Orgânica tem por objetivo dotar
aquela Corte de Contas do indispensável ordenamento jurídico para o
adequado exercício de suas atribuições.

Consideramos que as medidas contidas na proposta que altera a Lei
Orgânica do Tribunal são convenientes e necessárias e certamente
promoverão mais agilidade e eficácia no julgamento dos gastos
públicos. Por esse motivo, esta Comissão ratifica o entendimento já
exarado em 1º turno. Entretanto, por ser oportuno e por visar ao
aprimoramento do projeto de lei complementar em exame, estamos
propondo cinco emendas ao vencido no 1º turno.
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A primeira trata do quórum para aprovação ou alteração do
Regimento Interno da Corte de Contas. Conforme o § 1º do art. 116 da
proposição, este somente poderá ser aprovado ou alterado pela
maioria absoluta dos Conselheiros efetivos; entretanto, a Emenda nº
13, de autoria da Comissão de Constituição e Justiça, aprovada no 1º
turno, modificou o quórum para deliberação da matéria constante no
art. 36 do projeto. Dessa forma, torna-se mister esclarecer que o
quórum para aprovação ou alteração do Regimento Interno será de
maioria absoluta, ressalvada a matéria constante no art. 36, caso em
que a deliberação se fará por dois terços.

O objetivo da Emenda nº 2 é, tão-somente, corrigir erro de remissão
verificado no § 3º do art. 70 do projeto.

A Emenda nº 3 altera o “caput” do art. 32 e acrescenta-lhe o inciso
IX, visando a ajustar o dispositivo à técnica legislativa e a questão de
ordem prática relativa ao funcionamento do Tribunal de Contas.

Por fim a Emenda nº 4 dá nova redação ao “caput” do art. 109,
estabelecendo que o Ministério Público junto ao Tribunal, os
responsáveis ou os interessados poderão solicitar a rescisão das
decisões definitivas do Tribunal Pleno e das Câmaras, sem efeito
suspensivo, nos casos que estabelece.

Conclusão
Com base no exposto, opinamos pela aprovação, em 2º turno, do

Projeto de Lei nº 34/2007 na forma do vencido em 1º turno com as
Emendas nºs 1 a 5, a seguir apresentadas.

EMENDA Nº 1
Dê-se ao § 1º do art. 116 a seguinte redação:
“Art. 116 - (...)
§ 1º - O Regimento Interno do Tribunal somente poderá ser

aprovado ou alterado pela maioria absoluta dos Conselheiros efetivos,
ressalvada a matéria constante no art. 36, cuja deliberação far-se-á
por dois terços.”.

EMENDA Nº 2
Substitua-se, no § 3º do art. 70, a expressão “§ 2º do art. 113” pela

expressão “§ 1º do art. 113”.
EMENDA Nº 3

Dê-se ao “caput” do art. 32 a seguinte redação, acrescentando-se ao
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artigo o seguinte inciso IX:
“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:

(...)
IX - manifestar-se de forma conclusiva, quando couber, nos

processos sujeitos a sua apreciação.”.
EMENDA Nº 4

Dê-se ao “caput” do art. 109 a seguinte redação:
“Art. 109 - O Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, os

responsáveis ou os interessados poderão solicitar ao Tribunal, no
prazo de até dois anos, a rescisão das decisões definitivas do Tribunal
Pleno e das Câmaras, sem efeito suspensivo, nos seguintes casos:”.

EMENDA Nº 5
Dê-se ao art. 17 a seguinte redação, acrescentando-se ao art. 25 o

seguinte parágrafo único:
“Art. 17 - Os Conselheiros, 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. 25 - (...)
Parágrafo único - Aplica-se aos Auditores o disposto no art. 17.”.
Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2007.
Elmiro Nascimento, Presidente - Ademir Lucas, relator - Domingos

Sávio - Chico Uejo - Inácio Franco - Weliton Prado.
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 34/2007

(Redação do Vencido)
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



2063

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 complementar.

Parágrafo único - O controle externo de que trata o “caput” deste
artigo compreende as fiscalizações 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 o 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
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 os 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 dos 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
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Estado e sobre elas emitir parecer prévio em sessenta dias contados
do seu recebimento;

II - apreciar as contas prestadas anualmente pelos Prefeitos e sobre
elas emitir parecer prévio em 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, a legitimidade, a economicidade e a
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 - fixar a responsabilidade de quem tiver dado causa a perda,
extravio ou outra irregularidade de que tenha resultado prejuízo ao
Estado ou a Município;

VI - promover a tomada das contas devidas ao Tribunal para fins de
julgamento, nos casos em que estas não tenham sido prestadas no
prazo legal;

VII - 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;

VIII - 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;

IX - 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;

X - 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



2065

deles resultantes;
XI - emitir parecer em consulta sobre matéria de sua competência,

na forma estabelecida no Regimento Interno;
XII - 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;

XIII - fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados ou
recebidos pelo Estado ou pelo Município, por força de convênio,
acordo, ajuste ou instrumento congênere;

XIV - 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
da respectiva administração indireta;

XV - aplicar ao responsável, em caso de ilegalidade de despesa ou
irregularidade de contas, as sanções previstas em lei;

XVI - fiscalizar os procedimentos licitatórios, de modo especial os
editais, as atas de julgamento e os contratos celebrados;

XVII - 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;

XVIII - estabelecer prazo para que dirigente do órgão ou entidade
tome as providências necessárias ao cumprimento da lei, se apurada
ilegalidade;

XIX - sustar, se não atendido, a execução de ato impugnado e
comunicar a decisão à Assembléia Legislativa ou à Câmara Municipal;

XX - representar ao Poder competente sobre irregularidade ou
abuso apurado, indicando o ato inquinado e definindo
responsabilidades;

XXI - 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;

XXII - fiscalizar a atuação de dirigentes e liquidantes das entidades
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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;

XXIII - fiscalizar a aplicação de recursos públicos estaduais ou
municipais repassados a entidades dotadas de personalidade jurídica
de direito privado;

XXIV - verificar a legalidade de fianças e demais garantias
contratuais;

XXV - 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;

XXVI - corrigir erros ou enganos materiais de cálculos em parcelas
ou somas de quaisquer atos;

XXVII - decidir sobre denúncia que lhe seja encaminhada por
qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato, na forma
prevista nesta lei complementar;

XXVIII - decidir sobre a sustação da execução de contrato, no caso
de não se efetivar, em noventa dias, a medida prevista no § 1º do art.
76 da Constituição do Estado;

XXIX - expedir atos normativos sobre matéria de sua competência,
no exercício do poder regulamentar;

XXX - 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;

XXXI - 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 XI do “caput”
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
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notória idoneidade técnica.
§ 3º - O titular de cada Poder, no âmbito estadual e municipal,

encaminhará ao Tribunal, em cada exercício, o rol dos responsáveis
por dinheiro, bens e valores públicos e outros documentos ou
informações consideradas necessárias, 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
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, para fins do
disposto no art. 116;

IX - enviar à Assembléia Legislativa, trimestral e anualmente,
relatório das suas atividades, para fins do disposto no art. 116;

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 por Auditor e Procurador do Ministério Público junto ao
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Tribunal.
§ 1º - O Tribunal deverá observar fielmente os princípios e normas

relativas ao controle interno no âmbito da sua gestão administrativa
financeira, operacional e patrimonial.

§ 2º - No relatório anual a que se refere o inciso IX do “caput” deste
artigo, o Tribunal apresentará análise da evolução dos custos da
atividade de controle e da eficiência, eficácia e economicidade dessa
atividade.

CAPÍTULO II
DA COMPOSIÇÃO E DA ORGANIZAÇÃO

Art. 5º - O Tribunal compõe-se de 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 as
especificações disciplinadas em resolução do Tribunal.

Parágrafo único - Para auxiliar o desempenho de suas funções,
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, entre 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;
IV - mais de 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:
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a) um, entre Auditores indicados em lista tríplice, segundo os
critérios de antigüidade e merecimento, alternadamente;

b) um, entre 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
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 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
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completar o quórum 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, em escrutínio secreto, bienalmente, por
maioria absoluta, o Presidente, o Vice-Presidente e o Corregedor,
sendo vedada a recondução.

Parágrafo único - A eleição a que se refere o “caput” deste artigo
ocorrerá na última sessão plenária do biênio, e 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
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” do art. 13.

Art. 16 - O Conselheiro, o Auditor e o Procurador nomeados tomarão
posse no prazo de trinta dias contados da publicação do ato,
prorrogável por igual período.

Art. 17 - Os Conselheiros e os Auditores terão direito a férias após
um ano de exercício.

Parágrafo único - As férias do Conselheiro corresponderão, quanto à
duração, às que a Lei Orgânica da Magistratura Nacional assegura
aos membros do Poder Judiciário, na forma que dispuser o Regimento
Interno do Tribunal, e a dos Auditores, às estabelecidas no art. 152 da
Lei nº 869, de 5 de julho de 1952, Estatuto dos Servidores Públicos
Estaduais
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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
penalidades cabíveis decorrentes de processos administrativos
disciplinares;

VII - comunicar férias dos Conselheiros, conceder férias aos
Auditores e Procuradores do Ministério Público junto ao Tribunal,
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;

X - ceder servidores a outro órgão, nos termos da legislação em
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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 quórum;

XV - proferir voto de desempate, salvo se houver votado para
completar o quórum;

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
destinados ao Tribunal, que lhe serão entregues em duodécimos até o
dia 20 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;
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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 - assinar e 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
antigüidade, no caso de provimento de vaga de Conselheiro,
observado o disposto no art. 18 desta lei complementar;

XXXV - encaminhar ao Governador do Estado a lista tríplice de
Auditores e de Procuradores para provimento de vaga de Conselheiro,
segundo o critério de antiguidade, observado o disposto no art. 18
desta lei complementar;

XXXVI - decidir sobre conflitos de competência, ouvido o Tribunal
Pleno, se necessário;

XXXVII - exercer o juízo de admissibilidade das representações e
das denúncias.

§ 1º - No caso de vaga de Conselheiro a ser preenchida, segundo o
critério de merecimento, o Presidente apresentará ao Tribunal Pleno
os nomes dos Auditores e dos Procuradores do Ministério Público
junto ao Tribunal, que possuam os requisitos constitucionais.

§ 2º - Na avaliação do merecimento serão considerados
prioritariamente a qualidade, a produtividade, os trabalhos e as
atividades especiais desenvolvidas no exercício do cargo.

Seção II
Das competências do Vice-Presidente

Art. 20 - Compete ao Vice-Presidente, além de outras atribuições
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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
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 nos 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
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DA OUVIDORIA
Art. 22 - Funcionará junto ao Tribunal uma Ouvidoria, 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 do Tribunal.

CAPÍTULO IV
DA AUDITORIA

Art. 24 - Os Auditores, em número de quatro, serão nomeados pelo
Governador do Estado, entre 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 cinco
anos, e cumprido o tempo mínimo de dez anos de efetivo exercício no
serviço público.

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 - exercer, no caso de vacância, quando convocado pelo
Presidente do Tribunal, as funções do cargo de Conselheiro até novo
provimento, observado o critério estabelecido no parágrafo único do
art. 265 da Constituição do Estado;

III - compor quórum das sessões, observados os critérios
estabelecidos no Regimento Interno;

IV - atuar junto à Câmara do Tribunal para a qual for designado em
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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;

V - emitir parecer conclusivo no processo de prestação de contas do
Governador e, caso solicitado pelo Relator, nos processos de
consulta;

VI - 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 quatro
Procuradores nomeados pelo Governador do Estado, cujo provimento
observará as regras previstas na Constituição da República e na
Constituição do Estado.

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, exigindo-se do bacharel em Direito, no mínimo,
três anos de atividade jurídica, e, observando-se, 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 entre aqueles indicados em lista
tríplice elaborada e composta pelos integrantes da carreira, e o
nomeará para mandato de 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
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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
complementar.

§ 3º - O Procurador, nas substituições a que se refere o parágrafo
anterior, terá direito, 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, manifestar-se de
forma conclusiva, 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;

VIII - interpor os recursos previstos nesta lei complementar.
§ 1º - Para o exercício da competência do inciso IV do “caput” deste
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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 do “caput” é 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 entre os 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 regulamentadas em ato normativo do Tribunal.

CAPÍTULO VII
DO TRIBUNAL PLENO E DAS CÂMARAS

Seção I
Do Tribunal Pleno

Art. 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
quórum 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 - 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
superior a 100 vezes o limite do art. 23, I, “c”, da Lei Federal nº 8.666,
de 21 de junho de 1993;

III - emitir parecer em consultas formuladas ao Tribunal;
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IV - emitir parecer, quando solicitado pela Assembléia Legislativa ou
por Câmara Municipal, sobre empréstimo e operação de crédito que o
Estado ou Município realize;

V - deliberar acerca da realização de fiscalizações, no âmbito de sua
competência, e decidir sobre os processos delas decorrentes;

VI - decidir sobre denúncia e representação em matéria de sua
competência;

VII - deliberar sobre prejulgados;
VIII - julgar exceção de suspeição ou de impedimento;
IX - expedir atos normativos, no exercício do poder regulamentar do

Tribunal;
X - prestar informações ao Poder Legislativo do Estado e dos

Municípios, quando solicitadas, observado o disposto no inciso XIV do
art. 3º desta lei complementar;

XI - aprovar os enunciados da súmula de jurisprudência e fixar a
orientação em caso de conflito de decisão;

XII - emitir o alerta nos termos no § 1º do art. 59 da Lei
Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000, sobre matéria
sujeita a sua competência;

XIII - fixar diárias de viagens dos membros e dos servidores do
Tribunal;

XIV - autorizar que se ausentem do País os Conselheiros, Auditores
e Procuradores, com direito ou não a vencimentos, conforme o caso;

XV - representar ao Poder competente sobre irregularidades e
abusos apurados, indicando o ato inquinado e definindo
responsabilidades;

XVI - deliberar sobre projeto de lei que o Tribunal deva encaminhar
ao Poder Legislativo;

XVII - eleger o Presidente, o Vice-Presidente e o Corregedor;
XVIII - 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
pelo Governador, observado o princípio da alternância;

XIX - 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
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merecimento;
XX - deliberar acerca de processos administrativos disciplinares

envolvendo membros do Tribunal.
Parágrafo único - As contas prestadas pelo Governador do Estado, a

que se refere o inciso I, incluirão, além das suas próprias, as dos
Presidentes dos órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário e dos
Chefes do Ministério Público e da Defensoria Pública, as quais
receberão parecer prévio, separadamente.

Seção II
Das Câmaras

Art. 36 - O Tribunal poderá ser dividido em Câmaras, mediante
deliberação de dois terços 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 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;

III - deliberar acerca dos atos de receita e despesa estaduais e
municipais;

IV - emitir o alerta nos termos no § 1º do art. 59 da Lei
Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000, sobre matéria
sujeita a sua competência;

V - 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 II do
art. 35 desta lei complementar;

VI - fiscalizar o repasse e a aplicação de quaisquer recursos
referentes a convênios e instrumentos congêneres;

VII - apreciar, para o fim de registro, a legalidade dos atos de
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admissão de pessoal, a qualquer título, pela administração direta e
indireta estadual e municipal, excluídas as nomeações para cargo de
provimento em comissão ou função de confiança;

VIII - 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;

IX - decidir sobre denúncia e representação, em matéria de sua
competência;

X - deliberar acerca da realização de fiscalizações, no âmbito de sua
competência, e decidir sobre os processos delas decorrentes;

XI - deliberar sobre fiança e demais garantias contratuais;
XII - 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 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
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Art. 40 - As contas anuais do Governador serão examinadas pelo
Tribunal, que emitirá parecer prévio no prazo de sessenta dias, a
contar de seu recebimento.

§ 1º - Dentro de 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 trezentos e sessenta
dias, a contar de seu recebimento.

§ 1º - As contas serão apresentadas pelo Prefeito ao Tribunal no
prazo de 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 as diligências pertinentes à sua
correta instrução nos termos dos requisitos legais e regulamentares, o
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Tribunal comunicará o fato à Câmara Municipal, 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.

Art. 44 - Concluído o julgamento das contas do exercício, o
Presidente da Câmara Municipal enviará ao Tribunal, no prazo de
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 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,
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observarão o disposto no Regimento Interno e em atos normativos do
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 complementar.

§ 3º - Os elementos que integram a tomada de contas especial
serão estabelecidos em ato normativo do Tribunal.

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
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economicidade e razoabilidade dos atos de gestão do responsável;
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 antieconômico;
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 do

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 reúnam as informações e os 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
complementar.

§ 1º - Apurada irregularidade nas contas, cabe ao Tribunal ou ao
relator:

I - definir a responsabilidade individual ou solidária pelo ato de
gestão impugnado;
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II - se houver débito, ordenar a citação do responsável para, na
forma e nos prazos regimentais, apresentar defesa ou recolher a
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.
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§ 2º - O descumprimento do dever de apresentar ao Tribunal os atos
sujeitos a registro poderá implicar a irregularidade das contas que
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 complementar 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 § 1º 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
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despesa estaduais e municipais, em todas as suas fases, incluídos os
atos de renúncia de receita.

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 complementar.

§ 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



2089

Da suspensão da licitação
Art. 60 - O Tribunal poderá suspender, de ofício ou a pedido,

liminarmente, o procedimento 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 nos 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 as 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 corrigi-la.

§ 2º - Ficará sujeito à multa prevista nesta lei complementar 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
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recursos anteriormente recebidos ou que tenham dado causa a perda,
extravio ou outra irregularidade de que resulte dano ao erário, ainda
não 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, dos contratos, dos

convênios, dos acordos, dos ajustes e dos 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 naturezas 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 for 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 complementar;

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 pela entidade signatária do instrumento a
adoção das medidas cabíveis.

Parágrafo único - Se o Poder Legislativo ou o responsável pelo
órgão ou pela entidade signatária do instrumento não efetivar as
medidas previstas no inciso anterior, no prazo de noventa dias, o
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Tribunal decidirá a respeito da sustação da execução do contrato, sem
prejuízo de aplicação da multa prevista no art. 89 desta lei
complementar.

CAPÍTULO VI
DA DENÚNCIA E DA REPRESENTAÇÃO

Art. 65 - Qualquer cidadão, partido político, associação legalmente
constituída ou sindicato poderão denunciar perante o Tribunal
irregularidade ou ilegalidade de atos praticados na gestão de recursos
públicos sujeitos a sua fiscalização.

Art. 66 - 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. 67 - 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. 68 - 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 quinze dias a contar do
recebimento do pedido, desde que o respectivo processo de apuração
tenha sido concluído ou arquivado.

Art. 69 - O denunciante não se sujeitará a nenhuma sanção
administrativa, cível nem 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. 70 - 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, do emprego ou da
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 complementar.

TÍTULO III
DAS DECISÕES E DA COMUNICAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS

CAPÍTULO I
DAS DECISÕES

Art. 71 - 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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§ 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. 72 - O Tribunal deliberará por:
I - acórdão, em todos os processos referentes a fiscalizações

financeira, orçamentária, contábil, operacional e patrimonial e, ainda,
nos recursos;

II - parecer, quando se tratar de:
a) contas do Governador do Estado 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. 73 - 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
interpretação de qualquer norma jurídica ou procedimento da
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administração, se reconhecer que sobre estes ocorre divergência de
interpretação, observada a forma estabelecida no Regimento Interno.

Seção II
Da uniformização de jurisprudência

Art. 74 - 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. 75 - 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. 76 - A comunicação dos atos e das decisões do Tribunal
presume-se perfeita com a publicação no Órgão Oficial do Estado,
salvo as exceções previstas em lei.

Art. 77 - O chamamento ao processo dos responsáveis e
interessados, bem como a comunicação dos atos e dos termos do
processo, far-se-á 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. 78 - A citação e a intimação, observado o disposto no

Regimento Interno, serão feitas:
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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. 79 - 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. 80 - 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. 81 - Salvo disposição em contrário, para efeito do disposto nesta
lei complementar, 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 o 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. 82 - Os prazos referidos nesta lei complementar contam-se:
I - da juntada aos autos do aviso de recebimento ou do mandado

contendo a ciência e a 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 complementar, os prazos
aplicáveis em todas as fases do processo serão disciplinados no
Regimento Interno.

TÍTULO IV
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DAS SANÇÕES E DAS MEDIDAS CAUTELARES
CAPÍTULO I

DAS SANÇÕES
Art. 83 - 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 os poderes
públicos estadual e municipal, para conhecimento e efetivação das
medidas administrativas necessárias.

Seção I
Das multas

Art. 84 - 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. 85 - O Tribunal poderá aplicar multa de até R$50.000,00
(cinqüenta mil reais) aos responsáveis por contas e atos indicados
adiante, observada a seguinte gradação:

I - contas julgadas irregulares, no valor de até 100% (cem por cento)
do montante definido no “caput” deste artigo;

II - ato praticado com grave infração à norma legal ou regulamentar
de naturezas contábil, financeira, orçamentária, operacional e
patrimonial, no valor de até 100% (cem por cento) do montante
definido no “caput” deste artigo;

III - descumprimento de despacho, decisão ou diligência do Relator
ou do Tribunal, no valor de até 30% (trinta por cento) do montante
definido no “caput” deste artigo;
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IV - obstrução ao livre exercício de fiscalização do Tribunal, no valor
de até 70% (setenta por cento) do montante definido no “caput” deste
artigo;

V - sonegação de processo, documento ou informação, necessários
ao exercício do controle externo, no valor de até 50% (cinqüenta por
cento) do montante definido no “caput” deste artigo;

VI - reincidência no descumprimento de determinação do Relator ou
do Tribunal, no valor de até 50% (cinqüenta por cento) do montante
definido no “caput” deste artigo;

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, no valor de até 40% (quarenta por
cento) do montante definido no “caput” deste artigo;

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, no valor
de até 100% (cem por cento) do montante definido no “caput” deste
artigo;

IX - não-encaminhamento ao Tribunal da resolução e das atas de
julgamento das contas prestadas pelo Prefeito, nos termos do art. 44
desta lei complementar, no valor de até 50% (cinqüenta por cento) do
montante definido no “caput” deste artigo;

X - retenção de quantia a ser recolhida aos cofres públicos, por
tempo superior ao previsto em lei, no valor de até 30% (trinta por
cento) do montante definido no “caput” deste artigo;

XI - interposição de embargos declaratórios, manifestamente
protelatórios, no valor de até 10% (dez por cento) do montante
definido no “caput” deste artigo;

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. 86 - 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.
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Art. 87 - 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. 88 - 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. 89 - Na fixação da multa, o Tribunal considerará, entre outras
circunstâncias, a relevância da falta, o grau de instrução do servidor e
sua qualificação funcional.

Art. 90 - O Tribunal poderá fixar multa diária, nos casos em que o
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. 91 - O débito decorrente de multa aplicada pelo Tribunal,
quando pago após o seu vencimento, será acrescido de juros de mora
de 1% (um por cento) ao mês e atualização da moeda até a data do
efetivo recolhimento.

Seção II
Das demais sanções

Art. 92 - Sem prejuízo das sanções previstas nesta lei complementar
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. 93 - Verificada a ocorrência de fraude comprovada na licitação,
o Tribunal declarará a inidoneidade do licitante fraudador para licitar e
contratar com os poderes públicos estadual e municipal, por até cinco
anos.

Seção III
Da restituição
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Art. 94 - Além das sanções previstas nesta lei complementar,
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 na forma fixados,
resultará no impedimento de obtenção de certidão liberatória para fins
de recebimento de transferências voluntárias.

CAPÍTULO II
DAS MEDIDAS CAUTELARES

Art. 95 - 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.

§ 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 na primeira sessão
subseqüente, 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. 96 - São espécies de medidas cautelares, previstas no artigo
anterior, além de outras medidas inominadas de caráter urgente:

I - recomendação à autoridade superior competente, sob pena de
responsabilidade solidária, de 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;
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IV - arresto.
§ 1º - As medidas a que se referem os incisos I, II e IV do “caput”

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 do
“caput” deste artigo, o Tribunal deverá ser ouvido quanto à liberação
dos bens arrestados e sua respectiva restituição.

Art. 97 - 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. 98 - Das decisões do Tribunal caberão os seguintes recursos:
I - recurso ordinário;
II - agravo;
III - embargos de declaração;
IV - pedido de reexame.
Art. 99 - 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. 100 - 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. 101 - 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. 102 - Das decisões definitivas proferidas pelo Tribunal Pleno e
pelas Câmaras caberá recurso ordinário, que terá efeito suspensivo e
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devolutivo.
Art. 103 - 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 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 quinze dias.

CAPÍTULO III
DO AGRAVO

Art. 104 - Das decisões interlocutórias e terminativas caberá agravo
formulado uma só vez, por escrito, no prazo de dez dias a ser contado
da data da ciência da decisão, na forma estabelecida no Regimento
Interno.

Art. 105 - 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 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. 106 - 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 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. 107 - 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. 85
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desta lei complementar.
CAPÍTULO V

DO PEDIDO DE REEXAME
Art. 108 - 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 trinta dias a ser contado da
data da ciência do parecer, na forma estabelecida no Regimento
Interno.

CAPÍTULO VI
DO PEDIDO DE RESCISÃO

Art. 109 - O Ministério Público, os responsáveis ou os interessados
poderão solicitar ao Tribunal, no prazo de até dois anos, a rescisão
das decisões definitivas do Tribunal Pleno e das Câmaras, sem efeito
suspensivo, 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. 110 - O Ministério Público junto ao Tribunal deverá decidir
acerca da admissibilidade do pedido, em até 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
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DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 111 - A fiscalização contábil, financeira, orçamentária,

operacional e patrimonial do Tribunal de Contas será exercida pela
Assembléia Legislativa, na forma definida no seu Regimento Interno.

Art. 112 - Em todas as etapas do processo será assegurada a ampla
defesa.

Art. 113 - O Relator presidirá, diretamente ou mediante delegação, a
instrução do processso.

Art. 114 - Aplicam-se aos servidores do Tribunal o Estatuto dos
Funcionários Públicos Civis do Estado.

Art. 115 - 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 um mês.

Art. 116 - O Tribunal publicará o seu Regimento Interno no prazo de
até cento e oitenta dias contados da publicação desta lei
complementar.

§ 1º - O Regimento Interno do Tribunal somente poderá ser
aprovado ou alterado pela maioria absoluta dos Conselheiros efetivos.

§ 2º - Até que o Tribunal publique o Regimento Interno no prazo a
que ser refere o “caput”, a Presidência, por ato normativo próprio,
disciplinará as matérias não contempladas no atual Regimento.

Art. 117 - O Tribunal ajustará o exame dos processos em curso às
disposições desta Lei, no que couber, respeitadas as normas
processuais em vigor.

Art. 118 - 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 o
arquivamento do processo, o qual não implicará o cancelamento do
débito, ficando o devedor obrigado a pagá-lo para que lhe seja dada a
quitação.

Art. 119 - O Tribunal, no exercício de suas competências, observará
os institutos da prescrição e da decadência, nos termos da legislação
em vigor.

Art. 120 - Aplica-se supletivamente aos casos omissos o disposto na
Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União.
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Art. 121 - Fica revogada a Lei Complementar nº 33, de 28 de junho
de 1994.

Art. 122 - Esta lei complementar entra em vigor na data de sua
publicação.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 56/2007
Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório
O Projeto de Lei nº 56/2007, de autoria do Deputado Weliton Prado,

originado do desarquivamento do Projeto de Lei nº 179/2003, do
mesmo autor, propõe a criação do Programa Estadual de Produção
Alimentar em Pequenas Propriedades - Preapa-MG -, e dá outras
providências.

Aprovada no 1º turno na forma do Substitutivo nº 2, a proposição
retorna a esta Comissão para receber parecer para o 2º turno, nos
termos regimentais.

Segue, anexa, a redação do vencido, que integra este parecer.
Fundamentação

O projeto em análise, na forma originalmente proposta, cria o
Programa Estadual de Produção Alimentar em Pequenas
Propriedades - Preapa -, com o objetivo de melhorar as condições de
vida e a renda dos agricultores familiares mineiros, por meio da
distribuição de sementes de alta qualidade e da capacitação técnica.

Ao analisar a matéria no 1º turno, tanto a Comissão de Constituição
e Justiça quanto esta Comissão apresentaram substitutivos, com o
intuito de aprimorar a proposição. O primeiro, para corrigir deficiências
de ordem jurídico-constitucionais, e o segundo, proposto por esta
Comissão, o qual se tornou o vencido em Plenário, para corrigir
conceitos e conteúdos de ordem técnica e operacional.

É preciso salientar que o Substitutivo nº 2, que propõe uma política
de incentivo à utilização de sementes selecionadas, foi elaborado a
partir de ampla discussão do assunto nesta Comissão e incorporou
sugestões de entidades representativas do setor, como a Empresa de
Assistência Técnica e Extensão Rural de Minas Gerais - Emater - e a
Federação dos Tabalhadores na Agricultura do Estado de Minas
Gerais - Fetaemg. Levou em consideração, ainda, ações contidas no
Programa Estruturador “Minas sem Fome”, desenvolvido pelo Estado,
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que guardam similaridade com algumas medidas preconizadas no
projeto.

Entendemos, assim, que a proposição, na forma do vencido no 1º
turno, reúne as condições necessárias para alcançar os objetivos
inicialmente propostos, quais sejam proporcionar a melhoria das
condições de vida e o aumento da renda dos agricultores familiares.

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

56/2007, no 2º turno, na forma do vencido no 1º turno.
Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2007.
Vanderlei Jangrossi, Presidente - Chico Uejo, relator - Antônio

Carlos Arantes.
PROJETO DE LEI Nº 56/2007

(Redação do Vencido)
Institui a Política Estadual de Incentivo à Utilização de Sementes

Selecionadas nas propriedades que se dedicam à agricultura familiar
e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituída a Política Estadual de Incentivo à Utilização

de Sementes Selecionadas com a finalidade de melhorar a
capacidade de produção de alimentos nas propriedades que se
dedicam à agricultura familiar, proporcionar a elevação da renda dos
agricultores e de suas famílias e criar empregos no meio rural.

Parágrafo único - Para os efeitos desta lei, as definições de
agricultor familiar e agricultura familiar estão contidas na Lei Federal
nº 11.326, de 24/7/2006, que estabelece as diretrizes para a
formulação da Política Nacional da Agricultura Familiar e
Empreendimentos Familiares Rurais.

Art. 2º - A política de que trata esta lei fundamenta-se na garantia de
acesso dos agricultores familiares a sementes selecionadas de arroz,
feijão, milho e hortaliças, ou a critério do órgão coordenador, de
sementes de culturas de subsistência conforme especificidades
regionais.

Art. 3º - São diretrizes da política instituída por esta lei:
I - participação de associações, sindicatos, cooperativas e outras

entidades representativas dos agricultores no planejamento e na
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execução das ações;
II - estímulo à pesquisa e à adoção de tecnologias adaptadas à

agricultura familiar;
III - ampla divulgação, nas comunidades rurais, das ações

desenvolvidas pelos programas oriundos da política de que trata esta
lei;

IV - integração entre os órgãos e as entidades públicas, federais,
estaduais e municipais que atuam no meio rural;

V - prioridade de atendimento a regiões atingidas por calamidades
públicas e a Municípios com baixo Índice de Desenvolvimento
Humano - IDH -;

VI - observância da aptidão agrícola dos solos de cada região.
Art. 4º - Para a consecução dos objetivos previstos nesta lei,

incumbe ao Estado:
I - implantar programas e projetos de produção, beneficiamento,

estocagem e distribuição de sementes selecionadas;
II - selecionar e cadastrar os agricultores interessados em participar

dos programas e dos projetos voltados para os objetivos desta lei;
III - adquirir, armazenar e distribuir as sementes selecionadas e

prestar assistência técnica aos agricultores interessados;
IV - identificar áreas aptas ao cultivo das sementes selecionadas

incluídas nos programas oriundos da política de que trata esta lei;
V - promover o desenvolvimento de pesquisas e a adoção de

tecnologias apropriadas à agricultura familiar;
VI - promover ações de qualificação profissional dos agricultores

interessados, quanto aos aspectos de produção, de gerenciamento e
de comercialização;

VII - divulgar nas comunidades rurais as ações desenvolvidas pelos
programas oriundos da política de que trata esta lei;

VIII - identificar as fontes de financiamento para a implementação da
política de que trata esta lei;

IX - criar bancos regionais de sementes tradicionais em parceria
com institutos de pesquisa e instituições de ensino.

Art. 5º - No desenvolvimento das ações de que trata o inciso VI do
art. 4º desta lei, o Estado poderá destinar recursos provenientes do
Fundo de Amparo ao Trabalhador.
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Art. 6º - A adesão dos agricultores ou de suas entidades
representativas às ações desenvolvidas pelo poder público na
implantação da política de que trata esta lei é voluntária.

§ 1º - O agricultor ou a entidade que se integrar a programa ou
projeto relacionado com a política de que trata esta lei entregará ao
órgão competente parcela do produto cultivado, na forma, no prazo e
nas condições estabelecidos no programa em que estiver inserido,
exceto nos programas de distribuição de sementes de hortaliças e em
casos de sinistro comprovado.

§ 2º - A critério do órgão coordenador, os produtos recebidos na
forma mencionada no parágrafo anterior poderão ser doados à rede
estadual de ensino ou redistribuídos para os agricultores como
semente.

Art. 7º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 180
dias contados da data da sua publicação.

Art. 8º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 73/2007

Comissão de Saúde
Relatório

De autoria do Deputado Gilberto Abramo, o projeto de lei em estudo,
resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº 2.663/2005,
dispõe sobre a obrigatoriedade de notificação ao órgão de vigilância
sanitária, por parte de hospitais e outras unidades de saúde, dos
casos de intoxicação alimentar e patologias assemelhadas e dá outras
providências.

Aprovada no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 2, retorna agora a
proposição a esta Comissão a fim de receber parecer para o 2º turno,
nos termos do art. 189, combinado com o art. 102, XI, do Regimento
Interno.

Anexa, apresentamos a redação do vencido, que é parte deste
parecer.

Fundamentação
O projeto em análise pretende obrigar hospitais e outras unidades

de saúde a notificar à vigilância sanitária os casos de intoxicação
alimentar e de patologias digestivas assemelhadas, decorrentes de
ingestão de alimentos deteriorados, com prazo de validade vencido ou
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impróprios para o consumo, com o fim de evitar que outras pessoas
sejam contaminadas por esses alimentos.

Conforme nosso parecer no 1º turno, a doença de origem alimentar
ou doença transmitida por alimentos - DTA - está definida, no item 3.1
da Resolução RDC nº 12, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária
- Anvisa -, de 2/1/2001, como doença causada pela ingestão de um
alimento contaminado por agente infeccioso específico ou pela toxina
por ele produzida. Ocorre o surto quando há dois ou mais casos de
pessoas que ingeriram o mesmo alimento e apresentaram os
sintomas da contaminação. As causas de DTA estão relacionadas a
falhas na produção do alimento, que provocam sua contaminação por
microorganismos patogênicos. Assim sendo, para prevenir esse tipo
de doença é fundamental garantir as condições higiênico-sanitárias do
alimento preparado, razão pela qual a Anvisa estabeleceu os
procedimentos de boas práticas para serviços de alimentação, por
meio da Resolução RDC nº 216, de 15/9/2004. Em 1999, o Ministério
da Saúde implantou o Sistema de Vigilância Epidemiológica das
Doenças Transmitidas por Alimentos - VE-DTA - nas secretarias de
saúde das Capitais e dos Estados, o que possibilita a investigação de
surtos de DTA de forma integrada e sistematizada. Ressaltamos,
contudo, que esse sistema não está consolidado, o que reveste o
projeto sob análise de grande importância.

Durante a tramitação da matéria no 1º turno, esta Comissão
apresentou o Substitutivo nº 2, aprovado em Plenário no 1º turno, que
insere as modificações propostas pelo projeto no Código de Saúde do
Estado de Minas Gerais e adota a terminologia utilizada pelo gestor
federal do Sistema Único de Saúde.

Diante dessas considerações e tendo em vista que a proposição
cuida da proteção à saúde, matéria amparada pelo art. 186 da
Constituição mineira, reiteramos nossa posição pela aprovação do
projeto no 1º turno.

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

73/2007 no 2º turno, na forma do vencido no 1º turno.
Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2007.
Carlos Mosconi, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Sebastião
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Costa.
PROJETO DE LEI Nº 73/2007

(Redação do Vencido )
Altera a Lei nº 13.317, de 24 de setembro de 1999, que contém o

Código de Saúde do Estado de Minas Gerais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - A Lei nº 13.317, de 24 de setembro de 1999, fica acrescida

do seguinte art. 69-A:
“Art. 69-A - Hospitais, prontos-socorros, postos de atendimento

ambulatorial e outras unidades de saúde, públicas ou privadas,
notificarão a autoridade sanitária local sobre a ocorrência de casos de
doenças transmitidas por alimentos - DTA.

Parágrafo único - Entende-se por DTA a doença transmitida por
alimento e causada pela ingestão de um alimento contaminado por um
agente infeccioso específico ou pela toxina por ele produzida.”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 389/2007

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Antônio Júlio, o Projeto de Lei nº 389/2007,
resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº 829/2003,
pretende tornar obrigatório o oferecimento de cardápios em braile nos
restaurantes e bares do Estado.

Aprovada no 1º turno com as Emendas nºs 1 e 2, retorna agora a
proposição a esta Comissão para receber parecer para o 2º turno, nos
termos do art. 189, combinado com o art. 102, XIV, do Regimento
Interno.

Anexa, apresentamos a redação do vencido, que é parte deste
parecer.

Fundamentação
O projeto de lei em tela visa tornar obrigatório o oferecimento de

cardápios em braile nos restaurantes e bares do Estado para o
atendimento das pessoas com deficiência visual. A essência da
proposição é promover a acessibilidade desse segmento social,
garantindo-lhe o exercício da cidadania, conforme preconiza a
Constituição Federal.
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São fundamentos da República promover a dignidade da pessoa
humana e garantir o exercício da cidadania. O art. 227 da nossa Carta
Magna prevê que a lei disporá sobre normas de construção dos
logradouros e dos edifícios de uso público e de fabricação de veículos
de transporte coletivo, a fim de garantir o acesso adequado às
pessoas com deficiência. Esse artigo foi regulamentado, de forma
detalhada, pela Lei Federal nº 10.098, de 2000, que estabeleceu
normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade
mediante a supressão de barreiras e obstáculos nas vias e nos
espaços públicos, no mobiliário urbano, na construção e reforma de
edifícios e nos meios de transporte e de comunicação.

Em âmbito estadual, a Constituição impõe ao Estado o dever de
assegurar a esse segmento da população as condições de integração
social. Várias normas a esse respeito já foram editadas, as quais
procuram facilitar a inclusão dessas pessoas no universo dos direitos
e deveres. Como exemplo poder citar a lei que estabelece a
obrigatoriedade de adequação das agências bancárias para o
atendimento dos deficientes visuais, bem como de adaptações nos
coletivos intermunicipais visando facilitar o acesso e a permanência de
todos os usuários.

Ao emitir seu parecer em 1º turno, a Comissão de Constituição e
Justiça julgou oportuno apresentar emenda para alterar o conteúdo do
art. 2º do projeto em análise, o qual estabelece prazo para que o
Executivo regulamente a matéria, uma vez que isso constitui
ingerência indevida nas atividades desse Poder. Considerou também
necessário que o projeto estabeleça multa para os bares e
restaurantes no caso de descumprimento de suas disposições. Para
fazer tais alterações, propôs a Emenda nº 1.

Esta Comissão, no 1º turno, considerou oportuna a emenda
apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça. Além disso,
apresentou outra proposta de alteração do projeto, a fim de estender a
iniciativa a outros estabelecimentos comerciais.

Nesta análise de 2º turno, com o objetivo de aprimorar a proposição,
julgamos conveniente apresentar emenda ao vencido no 1º turno,
para permitir a comercialização de bebidas durante a realização de
eventos esportivos nos estádios de futebol localizados no Estado.
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Essa medida tem como propósito estabelecer um ponto de equilíbrio
entre o interesse daqueles que garantem seu sustento com a
comercialização de bebidas alcóolicas no entorno nos estádios e os
freqüentadores do local.

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

389/2007, no 2º turno, na forma do vencido no 1º turno, com a
Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1
Acrescente-se onde convier:
Art. ... - Fica permitida a comercialização de refrigerantes, cervejas e

outros tipos de bebidas durante a realização de eventos desportivos
nos estádios de futebol localizados no Estado.

Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2007.
Rosângela Reis, Presidente - Antônio Carlos Arantes, relator - Elisa

Costa.
PROJETO DE LEI Nº 389/2007

(Redação do Vencido)
Torna obrigatório o oferecimento de cardápios em braile nos

restaurantes e bares do Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Ficam os hotéis, restaurantes, bares e similares obrigados a

oferecer cardápios em braile para o atendimento das pessoas com
deficiência visual.

Art. 2º - A inobservância do disposto nesta lei sujeitará o infrator às
penalidades previstas no art. 56 da Lei Federal nº 8.078, de 11 de
setembro de 1990, sem prejuízo das demais penalidades cabíveis.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 598/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe
altera a Lei n° 15.522, de 1°/6/2005, que autoriza o Poder Executivo a
contratar operação de crédito com o Banco Interamericano de
Desenvolvimento - BID -, destinada à execução do Programa de
Eletrificação Rural - Pronoroeste.
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Aprovada no 1º turno na forma do Substitutivo nº 1, retorna a
matéria a esta Comissão para receber parecer de 2º turno, nos termos
regimentais.

Segue, anexa, a redação do vencido, que é parte deste parecer.
Fundamentação

O projeto de lei em tela autoriza o Poder Executivo a repassar para
a Companhia Energética de Minas Gerais - Cemig - recursos no valor
de R$10.000.000,00, obtidos junto ao BID em operação de crédito
contratada pelo Estado, destinada à execução do Pronoroeste.

A Lei nº 15.522, de 2005, autorizou o governo do Estado a contratar
operação de crédito com o BID destinada à execução do citado
programa. Segundo disposto na referida norma, os recursos do
Pronoroeste deverão ser consignados anualmente no Orçamento
Fiscal do Estado.

Os gastos relativos à realização do Pronoroeste estão previstos no
Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - para o período
2004/2007, no valor de R$139.124.000,00, e no Orçamento do Estado
para o exercício corrente, no valor de R$4.787.000,00. O trabalho de
avaliação do PPAG relativo ao período 2004/2006, enviado pelo
Executivo a esta Casa, concluiu que 100% da meta física estabelecida
no referido programa foi executada, sendo 100% do investimento
realizado nos anos 2005, 2006 e 2007, que totaliza R$95.839.000,00,
realizado pela Cemig, que atuou como agente executora do programa.

O projeto em tela autoriza o repasse de recursos para a Cemig, com
vistas ao pagamento de parte das despesas decorrentes da realização
do Pronoroeste, com as quais a empresa arcou integralmente, tendo
em vista a contrapartida financeira exigida do Estado na execução do
programa.

A Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2007 autoriza
o Poder Executivo a abrir crédito suplementar até o limite de 10% da
despesa fixada total, valor suficiente para permitir a suplementação do
crédito autorizado no Orçamento do Estado para suprir o valor
requerido.

O Substitutivo nº 1, aprovado em 1º turno, promoveu as alterações
necessárias ao aprimoramento da proposição.

Conclusão
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Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº
598/2007 no 2º turno, na forma do vencido no 1º turno.

Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2007.
Zé Maia, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Délio Malheiros -

Jayro Lessa - Lafayette de Andrada.
PROJETO DE LEI Nº 598/2007

(Redação do Vencido)
Altera a Lei n° 15.522, de 1° de junho de 2005, que  autoriza o Poder

Executivo a contratar operação de crédito com o Banco
Interamericano de Desenvolvimento - BID -, destinada à execução do
Programa de Eletrificação Rural - Pronoroeste.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - A Lei n° 15.522, de 1° de junho de 2005, passa a vigorar

acrescida do seguinte art. 4º-A:
“Art. 4°-A - Na qualidade de integrante do Sistema Cemig e como

concessionária dos serviços de distribuição de energia elétrica nas
regiões atendidas pelo Programa Pronoroeste, fica a Cemig
Distribuição S. A. designada para atuar como agente executora desse
programa.

§ 1° - Para a execução do programa, a Cemig Distrib uição S. A.
utilizará recursos próprios, a serem complementados pelo Estado.

§ 2° - A complementação a que se refere o § 1º será  efetuada, nos
termos de regulamento, com recursos oriundos da operação referida
no art. 1º, observado o limite nele previsto.”.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 641/2007

Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria do Deputado Paulo Guedes, o projeto de lei em epígrafe
pretende reservar para as pessoas portadoras de deficiência vagas
para estágio nos órgãos da administração direta e indireta do Estado.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 5/4/2007, foi o projeto
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça e de Administração
Pública.

A Comissão de Constituição e Justiça emitiu parecer pela
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do
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Substitutivo nº 1, que apresentou.
A Comissão de Administração Pública opinou por sua aprovação na

forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de
Constituição e Justiça.

Incluído na ordem do dia em Plenário, foi o projeto aprovado, em 1º
turno, na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e
Justiça.

Agora retorna a matéria a esta Comissão para receber parecer no 2º
turno, nos termos do art. 178 do Regimento Interno. Segue anexa a
redação do vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação
A proposição em tela pretende assegurar para as pessoas

portadoras de deficiência a reserva de 5% das vagas para estágio nos
órgãos da administração pública direta e indireta do Estado.

No que concerne ao mérito, não há dúvida de que o projeto
configura importante avanço no campo da luta das pessoas com
deficiência pela inclusão social e pelas condições de exercício pleno
da cidadania. O Estado de Minas Gerais tem registrado, nos últimos
anos, avanços significativos em termos de inclusão das pessoas com
deficiência. Nesse aspecto, o projeto em exame revela-se meritório
por aperfeiçoar as medidas existentes.

Com efeito, o legislador estadual cria mecanismo compensatório,
atento à necessidade de resguardar os interesses dessas pessoas e
assegurar-lhes melhores condições de vida nos planos individual,
social e econômico.

Consideramos, por fim, procedentes as conclusões da Comissão de
Constituição e Justiça, que destacou a necessidade de adequação do
projeto aos preceitos constitucionais, promovendo a alteração da Lei
no 12.079, de 1996, em atendimento ao princípio da consolidação das
normas jurídicas.

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

641/2007 na forma do vencido em 1o turno.
Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2007.
Elmiro Nascimento, Presidente - Chico Uejo, relator - Ademir Lucas -

Inácio Franco.
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PROJETO DE LEI Nº 641/2007
 (Redação do Vencido)

Altera o art. 1º da Lei nº 12.079, de 12 de janeiro de 1996, que
dispõe sobre estágio para estudante em órgão e entidade da
administração pública.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O art. 1º da Lei nº 12.079, de 12 de janeiro de 1996,

alterado pela Lei nº 13.642, de 13 de julho de 2000, fica acrescido do
seguinte § 3º:

“Art. 1º - (...)
§ 3º - É facultado aos órgãos e às entidades da administração direta

e indireta destinar 5% (cinco por cento) das vagas para estágio a
pessoa portadora de deficiência matriculada em curso regular de
ensino mantido pelo poder público ou pela iniciativa privada, com
funcionamento autorizado ou reconhecido pelos órgãos
competentes.”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 700/2007

Comissão de Segurança Pública
Relatório

De autoria do Deputado Sargento Rodrigues, a proposição em
análise, fruto do desarquivamento do Projeto de Lei nº 1.847/2004,
estabelece normas de segurança para carga e descarga de valores
em estabelecimentos financeiros e dá outras providências.

Aprovado no 1º turno com as Emendas nºs 1 e 2, retorna o projeto a
esta Comissão para receber parecer para o 2º turno, nos termos do
art. 184, § 2º, do Regimento Interno.

Segue anexa a redação do vencido, que é parte deste parecer.
Fundamentação

A proposição em exame pretende estabelecer normas de segurança
para carga e descarga de valores em estabelecimentos financeiros,
com a finalidade de garantir a segurança da população, bem como a
do patrimônio público e privado.

O projeto visa estabelecer, como medida preventiva, que a carga e
descarga de valores seja feita no interior das agências bancárias, em
local protegido e de acesso restrito, reduzindo a possibilidade de
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assaltos e os riscos à segurança da população.
O art. 144 da Constituição da República prevê que a segurança

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

Os meios de comunicação têm noticiado inúmeros assaltos e roubos
a bancos e transportadoras de valores por todo o País. Por mais que
as transportadoras e os bancos tentem se precaver, não se consegue
evitar que fatos delituosos ocorram.

A proposição, ao disciplinar a carga e descarga de valores com a
edição de preceito de ordem legal, busca preservar a vida humana e
resguardar a segurança pública.

Representantes dos bancos têm contestado na Justiça a
competência dos Estados e Municípios para legislar sobre normas de
funcionamento e segurança dos estabelecimentos bancários,
alegando que a competência para editar normas referentes ao sistema
financeiro nacional é privativa da União.

No entanto, em reiteradas decisões, o Poder Judiciário tem
confirmado não haver invasão de competência, e sim competência
concorrente, por se tratar de normas de segurança pública.

Reafirmamos nossa posição adotada quando da análise em 1º turno,
pois consideramos que a matéria se insere no âmbito da segurança
pública, tendo o Estado competência para legislar.

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

700/2007, no 2º turno, na forma do vencido no 1º turno.
Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2007.
Sargento Rodrigues, Presidente - Paulo Cesar, relator - Delvito

Alves.
PROJETO DE LEI Nº 700/2007

(Redação do Vencido)
Estabelece normas de segurança para a carga e descarga de

valores em estabelecimentos financeiros e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - A carga e a descarga de valores em estabelecimentos

financeiros serão feitas obrigatoriamente em local protegido e
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apropriado no interior do estabelecimento.
Art. 2º - Fica expressamente proibida a carga e a descarga de

valores em via pública.
Art. 3º - Os estabelecimentos financeiros terão o prazo de cento e

oitenta dias a contar da publicação desta lei para adequar- se ao que
ela dispõe.

Art. 4º - Os estabelecimentos financeiros e as empresas de
transporte de valores que infringirem esta lei ficarão sujeitos a multa
de 35.000 UFEMGs (trinta e cinco mil Unidades Fiscais do Estado de
Minas Gerais), que será dobrada sucessivamente a cada reincidência.

Parágrafo único - Os estabelecimentos financeiros e as empresas de
transporte de valores autuadas poderão recorrer administrativamente
ao órgão competente no prazo de quinze dias contados da data da
autuação.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 817/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Gustavo Valadares, o projeto de lei em
epígrafe visa autorizar o Poder Executivo a fazer reverter ao Conselho
Central Nossa Senhora da Piedade de Caeté da Sociedade de São
Vicente de Paulo 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 817/2007 tem a finalidade de autorizar o Poder

Executivo a fazer reverter ao Conselho Central Nossa Senhora da
Piedade de Caeté da Sociedade de São Vicente de Paulo um terreno
com área de 9,0705ha, situado na zona rural do Município de Caeté.

Ressalte-se que o Estado recebeu o referido imóvel em doação
dessa entidade, para a construção de um estabelecimento do
Departamento Social do Menor, o que foi feito. Entretanto, a escritura
de doação determinava o retorno do bem ao patrimônio do doador
quando este não cumprisse mais a destinação prevista, como ocorre
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no presente. Deve prevalecer, pois, o acordado entre as partes.
Assim, o projeto de lei em análise dá cumprimento à determinação

legal prevista no § 1º 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.

Em decorrência disso, 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

817/2007 no 2º turno.
Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2007.
Zé Maia, Presidente - Ademir Lucas, relator - Antônio Carlos Arantes

- Sebastião Helvécio.
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 885/2007

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Zezé Perrella, o projeto de lei em epígrafe
visa a destinar assentos a idosos e deficientes físicos nos terminais
rodoviários localizados no Estado.

Aprovado no 1º turno com a Emenda nº 1, retorna agora o projeto a
esta Comissão, para receber parecer de 2º turno, nos termos do art.
189, combinado com o art. 102, XIV, do Regimento Interno.

Segue anexa a redação do vencido, que é parte deste parecer.
Fundamentação

O projeto de lei em análise tem por objetivo destinar aos idosos e às
pessoas com deficiência 10% dos assentos nas áreas de embarque e
desembarque dos terminais rodoviários localizados no Estado.

A essência da proposição é beneficiar as pessoas que, em
decorrência de suas limitações de ordem física, estejam impedidas ou
apresentem dificuldades de permanecer de pé por um tempo
relativamente longo. Constitui mais um mecanismo a ser colocado à
disposição das pessoas em situação de vulnerabilidade para a
efetivação dos seus direitos, além de representar um passo em
direção a uma estrutura mais igualitária da sociedade.
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A Constituição Federal estabelece que a família, a sociedade e o
Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua
participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e
garantindo-lhes o direito à vida. Determina ainda que é competência
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios cuidar da
saúde e da assistência pública, da proteção e garantia das pessoas
com deficiência. Ademais, constituem objetivos fundamentais da
República Federativa do Brasil construir uma sociedade livre, justa e
solidária, bem como promover o bem de todos sem preconceitos de
origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de
discriminação. Portanto, nada mais oportuno que instituir medidas que
possam conferir a esse segmento social um tratamento diferenciado.

Convém ressaltar que o Estado já editou várias normas que buscam
garantir os preceitos constitucionais. Podemos citar a Lei nº 10.837,
de 1992, que determina o atendimento prioritário nas agências e nos
postos bancários estabelecidos no Estado de idosos e pessoas com
deficiência, entre outros.

O último censo realizado pelo IBGE revelou existirem 24,6 milhões
de pessoas com pelo menos uma das deficiências investigadas, o que
corresponde a 14,5% da população brasileira, que era de 169,8
milhões em 2000. Em Minas Gerais, constatou-se que 2,6 milhões de
pessoas eram portadoras de pelo menos uma das deficiências
enumeradas, o que corresponde a 14,9% da população do Estado,
que era de 17,9 milhões no mesmo período.

Ainda conforme o último censo, o grupo populacional que tem 60
anos ou mais corresponde a 8,6% da população do País. Diante
desses dados, verifica-se que é justificável o percentual reservado a
essas pessoas.

No 1º turno, foi apresentada a Emenda nº 1 ao projeto de lei, com o
objetivo de estender a medida a outras pessoas merecedoras de
atenção e cuidados, como gestantes e lactantes e pessoas
acompanhadas por criança de colo, bem como pessoas com
mobilidade reduzida, tendo em vista que a proposição original
destinava assentos somente aos idosos e às pessoas com deficiência.
Ratificando a opinião exarada no 1º turno, manifestamo-nos
favoravelmente à matéria.
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Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº

885/2007, no 2º turno, na forma do vencido no 1º turno.
Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2007.
Rosângela Reis, Presidente - Antônio Carlos Arantes, relator - Elisa

Costa.
PROJETO DE LEI Nº 885/2007

(Redação do Vencido)
Destina assentos a idosos e deficientes físicos nos terminais

rodoviários localizados no Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Serão destinados preferencialmente às pessoas com idade

igual ou superior a sessenta anos, às pessoas portadoras de
deficiência ou com mobilidade reduzida, às gestantes e lactantes e às
pessoas acompanhadas por crianças de colo 10% (dez por cento) dos
assentos nas áreas de embarque e desembarque dos terminais
rodoviários localizados no Estado.

§ 1º - Considera-se pessoa portadora de deficiência aquela que se
enquadra nas condições previstas na Lei nº 13.465, de 12 de janeiro
de 2000.

§ 2º - Considera-se pessoa com mobilidade reduzida aquela que,
não se enquadrando no conceito de pessoa com deficiência
estabelecido pela Lei nº 13.465, de 12 de janeiro de 2000, tenha, por
qualquer motivo, dificuldade de movimentar-se, permanente ou
temporariamente, gerando redução efetiva da mobilidade,
flexibilidade, coordenação motora e percepção.

Art. 2º - Os assentos de que trata o art. 1º terão identificação
específica, que informe a sua destinação.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PARECER PARA O 2º 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.
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Durante a discussão do projeto em Plenário, foram apresentadas
quatro emendas, tendo a matéria retornado a esta Comissão para
sobre elas receber parecer. Manifestamo-nos pela rejeição das
emendas e pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 3,
que apresentamos.

Aprovada no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 3, retorna a
proposição a esta Comissão para, nos termos do art. 189 do
Regimento Interno, receber parecer no 2º turno.

Segue, anexa, a redação do vencido, que é parte deste parecer.
Fundamentação

O objetivo da proposição em análise é modificar a Lei nº 14.941, de
2003, no que diz respeito a aspectos relevantes do ITCD, como
hipóteses de incidência e de isenção e base de cálculo. Segundo a
exposição de motivos do Secretário de Fazenda, o propósito da
alteração 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 e simplificar a tributação.

O projeto prevê 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; 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
da alíquota, será considerado o valor total do quinhão recebido pelo
herdeiro, legatário ou donatário. Pretende, ainda, revogar o art. 27 da
Lei nº 14.941, de 2003, que atribui penalidade para a inobservância do
prazo para requerimento do inventário.

No 1º turno, esta Comissão apresentou ao projeto o Substitutivo nº
2, visando à simplificação da legislação do ITCD para beneficiar o
contribuinte com a exclusão da incidência do imposto sobre a extinção
de usufruto não oneroso e a previsão de pagamento com desconto de
débitos em atraso, além de realizar alguns ajustes de redação,
mantendo os avanços promovidos por meio do Substitutivo nº 1.

Ademais, tendo em vista a necessidade de proceder a alterações
adicionais na legislação do ITCD, esta Comissão formulou, no parecer
que emitiu sobre as emendas apresentadas em Plenário, o
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Substitutivo nº 3, e opinou pela rejeição das emendas.
Como já foi salientando por esta Comissão, o Substitutivo nº 3 visa a

conciliar as propostas contidas nas referidas emendas, como também
a incorporar os avanços promovidos por meio dos substitutivos
anteriormente apresentados. No que diz respeito à isenção relativa à
transmissão “causa mortis”, objeto de três das quatro emendas, a
nova proposta pretende elevar para 40.000 Ufemgs o valor do imóvel
residencial a ser beneficiado com a isenção, que alcança, também,
fração ideal desse imóvel, permitindo que o monte partilhável
contenha outros bens móveis - veículos, por exemplo -, desde que
não exceda o valor total de 48.000 Ufemgs.

Outra alteração importante se refere à unificação das alíquotas, no
percentual de 5%. É estabelecida, ainda, a possibilidade de desconto
de até 50% do valor do imposto devido na hipótese de doação, desde
que o valor desta não exceda 90.000 Ufemgs e haja recolhimento pelo
contribuinte antes da ação fiscal, mantendo-se a possibilidade de
desconto de até 20% do valor do imposto devido, na hipótese de
transmissão “causa mortis”, desde que recolhido no prazo de até 90
dias contados da abertura da sucessão.

No entanto, com o intuito de aprimorar o citado Substitutivo nº 3,
apresentamos a Emenda nº 1, autorizando o Poder Executivo a
conceder desconto de até 20% do ITCD relativo aos fatos geradores
ocorridos até 31/12/2003 na hipótese de pagamento à vista até
31/3/2008.

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

1.584/2007, no 2º turno, na forma do vencido no 1º turno, com a
seguinte Emenda nº 1.

EMENDA Nº 1
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - Fica o Poder Executivo autorizado a conceder desconto de

até 20% do Imposto sobre Transmissão “Causa Mortis” e Doação de
Quaisquer Bens ou Direitos - ITCD - relativo a fatos geradores
ocorridos até 31 de dezembro de 2003, na hipótese de pagamento à
vista até 31 de março de 2008.

§ 1º - O desconto de que trata o “caput” não será acumulado com os
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descontos previstos na legislação em vigor referentes à data da
ocorrência do fato gerador.

§ 2º - O desconto de que trata o “caput” não concede ao sujeito
passivo o direito a restituição ou compensação de valores recolhidos.

Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2007.
Zé Maia, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Délio Malheiros

- Jayro Lessa - Sebastião Helvécio.
PROJETO DE LEI Nº 1.584/2007

(Redação do Vencido)
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:
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) de imóvel residencial com valor total de até 40.000 Ufemgs,

desde que seja o único bem imóvel de monte partilhável cujo valor
total não exceda 48.000 Ufemgs (dez Unidades Fiscais do Estado de
Minas Gerais), excetuando-se os bens descritos na alínea ‘c’ deste
inciso;

b) de fração ideal de um único imóvel residencial, desde que o valor
total desse imóvel seja de até 40.000 Ufemgs e o monte partilhável
não contenha outro imóvel nem exceda 48.000 Ufemgs, excetuando-
se os bens descritos 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.
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(...)
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 Ufemgs.

(...)
§ 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
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. 11 - Na hipótese de sucessivas doações ao mesmo donatário,

serão consideradas todas as transmissões realizadas a esse título,
dentro de três anos civis, devendo o imposto ser recalculado a cada
nova doação, adicionando-se à base de cálculo os valores dos bens
anteriormente transmitidos e deduzindo-se os valores dos impostos já
recolhidos.

(...)
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 art. 10 da Lei nº 14.941, de 29 de dezembro de 2003,
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passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 10 - O imposto será calculado aplicando-se a alíquota de 5%

(cinco por cento) sobre o valor total fixado para a base de cálculo dos
bens e direitos recebidos em doação ou em face de transmissão
‘causa mortis’.

Parágrafo único - O Poder Executivo poderá conceder desconto, nos
termos do regulamento:

I - na hipótese de transmissão ‘causa mortis’, de até 20% (vinte por
cento) do valor do imposto devido, desde que recolhido no prazo de
até noventa dias contados da abertura da sucessão;

II - na hipótese de doação, cujo valor seja de até 90.000 Ufemgs, de
até 50% (cinqüenta por cento) do valor do imposto devido, desde que
recolhido pelo contribuinte antes da ação fiscal.”.

Art. 3º - 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” não confere ao sujeito
passivo direito a restituição ou compensação de valores recolhidos.

§ 2º - O Poder Executivo estabelecerá a forma e as condições para
fruição do benefício de que trata o “caput”.

Art. 4º - Ficam revogados os 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. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, com
exceção do art. 10 da Lei nº 14.941, de 29 de dezembro de 2003, de
que trata o art. 2º desta lei, que entrará em vigor em noventa dias
contados da data de publicação.
PARECER PARA O 2º 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 epígrafe
visa autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Claro dos
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Poções 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 obediência ao estatuído no § 1º do referido art.
189, apresentamos no final deste parecer a redação do vencido.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.745/2007 tem como finalidade conferir

autorização legislativa para que o Poder Executivo doe ao Município
de Claro dos Poções um imóvel constituído pela área de 10.000m²,
situado na Rua Cel. José Coelho de Araújo, nesse Município.

O parágrafo único de seu art. 1º preceitua que o bem destina-se à
instalação de um centro educacional e à edificação de um centro
cultural, tecnológico e esportivo. Ademais, o art. 2º prevê o seu retorno
ao patrimônio do Estado se, findo o prazo de cinco anos contados da
data da escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a
finalidade prevista. Assim, está demonstrado que o negócio jurídico
objeto da proposição atende ao interesse público.

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 acarretar despesas para o erário e não ter repercussão
na Lei Orçamentária.

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

1.745/2007 no 2º turno, na forma do vencido no 1º turno.
Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2007.
Zé Maia, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Antônio Carlos

Arantes - Lafayette de Andrada - Vanderlei Jangrossi.
PROJETO DE LEI Nº 1.745/2007

(Redação do Vencido)
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Claro dos

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

Claro dos Poções o imóvel constituído pela área de 10.000,00m² (dez
mil metros quadrados), situado na Rua Cel. José Coelho de Araújo,
nesseMunicípio, registrado sob o nº 335, a fls. 190 do Livro 2-1, 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 à 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.
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.760/2007

Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria do Presidente do Tribunal de Contas do Estado, o projeto
de lei em epígrafe dispõe sobre o Quadro de Cargos dos Serviços
Auxiliares da Secretaria do Tribunal de Contas do Estado de Minas
Gerais.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 6/11/2007, foi o projeto
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de Administração
Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade,
constitucionalidade e legalidade do projeto na forma do Substitutivo nº
1, que apresentou.

A Comissão de Administração Pública opinou por sua aprovação na
forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de
Constituição e Justiça.

Por sua vez, a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
também se manifestou por sua aprovação na forma do Substitutivo nº
1, da Comissão de Constituição e Justiça.

Incluído na ordem do dia em Plenário, foi o projeto aprovado, em 1º
turno, na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e
Justiça.
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Agora retorna a matéria a esta Comissão para receber parecer no 2º
turno, nos termos do art. 178 do Regimento Interno.

Segue anexa a redação do vencido, que é parte deste parecer.
Fundamentação

A proposição em estudo pretende alterar o Quadro de Cargos dos
Serviços Auxiliares da Secretaria do Tribunal de Contas do Estado
mediante a criação de cargos de provimento efetivo, bem como de
cargos de provimento em comissão de recrutamento restrito a
servidores efetivos do Tribunal. O projeto transforma, ainda, o cargo
de Diretor-Tesoureiro em cargo de Diretor Adjunto e promove a
extinção do cargo de Supervisor V.

Conforme a justificação apresentada pelo Presidente do Tribunal de
Contas no ofício que encaminhou o projeto a esta Casa, a proposta
visa à adequação do quadro de pessoal à necessidade de
implantação da nova sistemática de funcionamento dos órgãos do
Tribunal, notadamente das Câmaras, em decorrência da Emenda à
Constituição do Estado no 78, de 2007.

A citada emenda acrescenta o § 7° ao art. 76, dispo ndo que o
Tribunal de Contas, no exercício de suas competências, observará os
institutos da prescrição e da decadência, nos termos da legislação em
vigor. E, ainda, dá nova redação ao § 1° do art. 77 , estabelecendo que
a lei disporá sobre a organização do Tribunal, que poderá ser dividido
em Câmaras, cuja composição será renovada periodicamente, e ao §
1° do art. 79, determinando que o Auditor terá os m esmos
impedimentos e garantias do Juiz de Direito de entrância mais elevada
e, quando em substituição a Conselheiro, os mesmos impedimentos e
garantias deste. Por fim, revoga o § 6° do art. 76 e o § 2° do art. 77 da
Constituição mineira.

Conforme já foi ressaltado por esta Comissão ao analisar a matéria
no 1º turno, a alteração dos quadros dos serviços auxiliares da
Secretaria do Tribunal de Contas mostra-se necessária para a
implantação da nova sistemática de funcionamento dos órgãos da
referida Corte.

A Comissão de Constituição e Justiça, em 1º turno, apresentou o
Substitutivo nº 1, ao projeto, aprovado em Plenário, o qual aprimorou o
texto quanto à técnica legislativa. Dessa forma, entendemos que o
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projeto contribuirá para a construção de uma legislação mais clara,
promovendo mais agilidade e eficiência no cumprimento da missão
constitucional do Tribunal de Contas.

Conclusão
Com fundamento no exposto, somos pela aprovação do Projeto de

Lei nº 1.760/2007 na forma do vencido em 1º turno.
Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2007.
Elmiro Nascimento, Presidente - Ademir Lucas, relator - Domingos

Sávio - Chico Uejo - Weliton Prado.
PROJETO DE LEI Nº 1.760/2007

(Redação do Vencido)
Altera o Quadro de Cargos dos Serviços Auxiliares da Secretaria do

Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Ficam criados, no Quadro de Cargos de Pro vimento Efetivo

dos Serviços Auxiliares da Secretaria do Tribunal de Contas,
constante no Anexo I da Lei n° 13.770, de 6 de deze mbro de 2000,
alterado pelo Anexo I desta lei:

I - quinze cargos de provimento efetivo de Técnico do Tribunal de
Contas, especialidade Técnico de Informática, nível superior de
escolaridade, código TC-NS-13;

II - dez cargos de provimento efetivo de Oficial do Tribunal de
Contas, especialidade Auxiliar de Informática, nível médio de
escolaridade, código TC-SG-10.

Art. 2° - Ficam criados, no Quadro Específico de Ca rgos de
Provimento em Comissão dos Serviços Auxiliares da Secretaria do
Tribunal de Contas, constante no Anexo I da Lei n° 12.974, de 28 de
junho de 1998, alterado pelo Anexo II desta lei, os seguintes cargos
de provimento em comissão, de recrutamento restrito a servidores
efetivos da carreira do Tribunal de Contas:

I - nove cargos de Coordenador de Área, código TC-CS-01;
II - quatro cargos de Assessor IV, código TC-DAS-05.
III - um cargo de Diretor III, código TC-DAS-02.
Art. 3° - Fica extinto com a vacância um cargo de p rovimento em

comissão de Supervisor V, código TC-CH-01, do Grupo de Chefia
Intermediária, constante no Anexo I da Lei n° 12.97 4, de 1998.
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Art. 4° - Fica transformado em cargo de Diretor Adj unto, código TC-
DAS-03, o cargo de Diretor-Tesoureiro, código TC-DAS-04, constante
no Anexo I da Lei n° 12.974, de 1998.

Art. 5° - O Quadro A do Anexo I da Lei nº 13.770, d e 2000, passa a
vigorar na forma do Anexo I desta lei.

Art. 6° - O item I – Quadro Específico de Proviment o em Comissão –
do Anexo I da Lei nº 12.974, de 1998, passa a vigorar na forma do
Anexo II desta lei.

Art. 7° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Anexo I

(a que se refere o art. 5º da Lei nº ..., de ... de ... de 2007)
“Anexo I

  * -  A tabela referente ao Quadro A (a que se refere o "caput" do Art.
1º da Lei nº 13.770, de 6 de dezembro de 2000) - Quadro de Cargos
de Provimento Efetivo dos Serviços Auxiliares da Secretaria do
Tribunal de Contas foi publicada no “Diário do Legislativo” de
20.12.2007.

Anexo II
(a que se refere o art. 6º 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) - I - Quadro Específico de
Provimento em Comissão foi publicada no “Diário do Legislativo” de
20.12.2007.
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.770/2007

Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe
altera a Lei Delegada no 123, de 25/1/2007, que dispõe sobre a
estrutura orgânica básica da Secretaria de Estado de Fazenda; a Lei
Delegada no 174, de 26/1/2007, 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
26/1/2007, 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
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Executivo e dá outras providências.
Aprovada no 1º turno, com as Emendas nºS 1 a 5, da Comissão de

Constituição e Justiça, e nº 6, da Comissão de Administração Pública,
retorna a matéria a esta Comissão para receber parecer no 2º turno,
nos termos do art. 189 do Regimento Interno.

Segue anexa a redação do vencido, que é parte deste parecer.
Fundamentação

O projeto de lei em análise altera a legislação do Estado no tocante
à sua estrutura organizacional, notadamente no que diz respeito às
secretarias de Estado, aos cargos dos seus quadros de pessoal, bem
como de outros órgãos da administração direta e, ainda, à
remuneração de servidores, além de outras medidas pertinentes à
atividade administrativa do Estado.

Quanto aos órgãos da administração direta, altera-se o quantitativo
das Superintendências Regionais da Fazenda, fixando-o em até dez,
em substituição ao quantitativo fixado pela Lei Delegada no 123, de
2007, em número de sete. Outrossim, a localização das próprias
Superintendências Regionais da Fazenda será estabelecida por
decreto, assim como ocorre com a determinação da localização,
abrangência e subordinação das unidades integrantes da estrutura
orgânica complementar daquelas superintendências e a classificação
dessas unidades segundo padrões de planejamento geoeconômico e
outras variáveis de natureza tributária e fiscal, nos termos da citada
lei.

A Coordenadoria Especial de Promoção e Defesa da Mulher -
Cedem -, que integra a estrutura orgânica básica da Secretaria de
Estado de Desenvolvimento Social - Sedese -, também sofre alteração
na denominação, que passará a ser Coordenadoria Especial de
Políticas Públicas para Mulheres - Cepam.

Outra medida proposta visa a permitir que o Poder Executivo altere
a composição do Conselho de Coordenação Cartográfica - Concar -,
órgão consultivo e subordinado à Secretaria de Estado de Ciência,
Tecnologia e Ensino Superior, mantendo-se o equilíbrio de
representação em vigor até a data de publicação da lei.

Com relação aos cargos de provimento em comissão que integram o
Quadro Geral de cargos de provimento em comissão e as funções
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gratificadas da administração direta do Poder Executivo, nos termos
da Lei Delegada no 174, de 2007, a alteração proposta objetiva nele
incluir o cargo de Diretor de Escola do Colégio Tiradentes, assim
como ocorre com o cargo de Diretor de Escola.

Outra medida que se propõe visa tão-somente a adequar a
correlação prevista entre o Anexo II.1 da lei delegada citada e o
disposto no § 1o do seu art. 8º, estabelecendo-se nesse dispositivo o
número de níveis para a graduação das funções gratificadas - FGDs -,
destinadas ao desempenho de funções de confiança, os quais já
constam do referido Anexo II.1, graduadas em nove níveis.

A proposição objetiva também disciplinar a regra contida no art. 6º
da lei que reorganiza a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais -
Jucemg -, regra essa que assegura ao servidor da instituição com
nível superior de escolaridade gratificação de 10%, calculada sobre o
vencimento básico do cargo ou da função de que seja detentor. O que
se pretende é deixar claro que os beneficiários dessa gratificação são
os servidores efetivos das carreiras de Auxiliar de Gestão e Registro
Empresarial, Técnico de Gestão e Registro Empresarial e Analista de
Gestão e Registro Empresarial do Grupo de Atividades de
Desenvolvimento Econômico e Social do Poder Executivo, lotados na
Jucemg, que tenham nível superior de escolaridade.

Cuida ainda o projeto de restabelecer os valores da Vantagem
Temporária Incorporável - VTI - para os cargos de provimento em
comissão a que se refere o art. 5º, retroativos a 1º/2/2007. Tal medida
se faz necessária, uma vez que esses cargos não percebem
remuneração correspondente ao DAD, denominação criada para os
cargos de provimento em comissão do Grupo de Direção e
Assessoramento Superior, a que se refere a Lei Delegada nº 174, de
2007, sendo, portanto, devido a eles o pagamento da VTI, nos termos
em que foi instituída.

Outra medida que se apresenta diz respeito à remuneração pelo
exercício de cargo comissionado de Diretor de Escola e Secretário de
Escola, de Diretor de Escola do Colégio Tiradentes da Polícia Militar e
da Polícia Civil, a que se refere o projeto. No exercício de um desses
cargos comissionados, o servidor efetivo poderá optar pela
remuneração do cargo de provimento em comissão ou pela
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remuneração do cargo efetivo acrescida de 20% da remuneração do
cargo de provimento em comissão, que não se incorporará à
remuneração do servidor nem servirá de base de cálculo para
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.

Com a proposta de extinção dos cargos de Chefe de Escritório de
Representação do Governo do Estado de Minas Gerais no Estado de
São Paulo e no Estado do Rio de Janeiro, propõe-se a criação de dois
cargos de provimento em comissão no Quadro Geral de Cargos de
Provimento em Comissão, com a sigla DAD e nível de graduação
nove, com lotação nos Escritórios de Representação citados.

Reconhecemos a conveniência e oportunidade das medidas
propostas, tendo em vista a relevância dos assuntos abordados pela
proposição em análise, razão pela qual apresentamos a seguinte
conclusão.

Conclusão
Somos, portanto, pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.770/2007 no

2º turno, na forma do vencido no 1º turno.
Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2007.
Elmiro Nascimento, Presidente - Inácio Franco, relator - Chico Uejo -

Ademir Lucas - Domingos Sávio - Weliton Prado.
PROJETO DE LEI Nº 1.770/2007

(Redação do Vencido)
Altera as Leis Delegadas nºs 120 e 123, de 25 de janeiro de 2007,

que dispõem sobre a estrutura orgânica básica da Secretaria de
Estado de Desenvolvimento Social e da Secretaria de Estado de
Fazenda; as Leis Delegadas nº 174 e nº 175, de 26 de janeiro de
2007, que dispõem sobre o Grupo de Direção e Assessoramento do
Quadro Geral de cargos de provimento em comissão e as funções
gratificadas da administração direta e da administração autárquica e
fundacional do Poder Executivo, e a Lei nº 11.456, de 25 de abril de
1994, que reorganiza a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O § 1º do art. 1º da Lei Delegada nº 174, de 26 de janeiro de
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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; o art. 8º-D 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 deste artigo,
segundo padrões de planejamento geoeconômico 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 com a seguinte redação:

“Art. 6º - Fica assegurada ao servidor ocupante de cargo de
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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, que tenha curso
superior gratificação de 10%, calculada sobre o vencimento básico do
cargo ou da função de que seja detentor.

Parágrafo único - Não fará jus à gratificação de que trata o ‘caput’ o
servidor que 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 2004, o art. 8º-D da Lei nº 15.301,
de 2004, o art. 1º da Lei nº 6.499, de 1974, e aos Cargos de Natureza
Especial de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 1º da Lei Delegada nº
174, 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, o art. 8º-D da Lei nº 15.301, 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 20% (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 4 de junho 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 “caput” do art. 6º da Lei Delegada
nº 108, de 29 de janeiro de 2003.

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,
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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” deste artigo, 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 “caput” do 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:
II - o art. 22 da Lei Delegada nº 175, de 26 de janeiro de 2007.
* -  A tabela referente ao 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 - 1.1 - Cargos de Natureza Especial foi publicada no
“Diário do Legislativo” de 20.12.2007.

* -  A tabela referente ao 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
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Poder Executivo - 1.2 - Quadro de cargos de provimento em comissão
específicos da Secretaria de Estado de Educação - 1.2.1 - Diretor de
Escola foi publicada no “Diário do Legislativo” de 20.12.2007.

* -  A tabela referente ao 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 - 1.3 - Quadro de cargos de provimento em comissão
específicos da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais foi publicada
no “Diário do Legislativo” de 20.12.2007.

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 subitem IV.2.11.10 - Escritório de
Representação do Governo do Estado de Minas Gerais em São Paulo
foi publicada no “Diário do Legislativo” de 20.12.2007.

* -  A tabela referente ao subitem IV.2.11.12 - Escritório de
Representação do Governo do Estado de Minas Gerais no Rio de
Janeiro foi publicada no “Diário do Legislativo” de 20.12.2007.

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 20.12.2007.
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.805/2007

Comissão de Administração Pública
Relatório

Por meio da Mensagem nº 142/2007, o Governador do Estado
submete à apreciação desta Casa Legislativa o projeto de lei em
epígrafe, que altera a Lei Delegada nº 124, de 25/1/2007.

Publicado no “Diário do Legislativo” em 15/11/2007, o projeto foi
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distribuído às comissões competentes para receber parecer, nos
termos do art. 188, combinado com o art. 102, do Regimento Interno.

Aprovada no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de
Administração Pública, retorna a matéria a esta Comissão para
receber parecer no 2º turno, nos termos do art. 189 do Regimento
Interno.

Segue anexa a redação do vencido, que é parte deste parecer.
Fundamentação

A proposição em exame altera as Leis Delegadas nºs 91, de
29/1/2003, 174 e 175, de 26/1/2007.

No tocante à Lei Delegada nº 91, de 2003, a alteração proposta visa
a adequar a denominação de órgãos da estrutura orgânica básica da
Universidade do Estado de Minas Gerais, com as atribuições que
desempenham.

As Leis Delegadas nºs 174 e 175, ambas de 2007, que se pretende
alterar, tratam dos cargos de provimento em comissão e das funções
gratificadas da administração direta, autárquica e fundacional do
Poder Executivo.

A Lei Delegada nº 174 estabelece nova sistemática para a
distribuição dos cargos de provimento em comissão da administração
direta do Poder Executivo e novos quantitativos de DAD-unitários
atribuídos às Secretarias de Estado de Governo, de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável e de Planejamento e Gestão e à
Advocacia-Geral do Estado, repercutindo, portanto, no total de cargos
de provimento em comissão dos órgãos citados. Ressalte-se que o
provimento desses cargos deve observar o disposto no art. 6º das Leis
Delegadas nºs 174 e 175, que estabelecem o percentual de cargos de
recrutamento limitado para o provimento dos cargos em comissão.

A Lei Delegada nº 175 reduz o número dos DAI-unitário do Instituto
Mineiro de Agropecuária - IMA - e aumenta o número dos FGI-unitário
destinados ao IMA, de que trata a Lei Delegada nº 175.

Outrossim, propõe-se a criação de funções gratificadas destinadas à
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão.

Outras medidas que integram a proposição, na forma do substitutivo
aprovado, tratam da criação de 30 cargos de provimento em
comissão, de recrutamento amplo, de Gestor de Ensino e Pesquisa,
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com lotação na Fundação João Pinheiro, como parte de uma
estratégia de reestruturação da Fundação, para o alcance de novos
objetivos.

Outra medida estabelece que o servidor detentor do cargo de
professor nomeado para cargo de provimento em comissão do Grupo
de Direção e Assessoramento da Administração Autárquica e
Fundacional e responsável pela chefia de departamento acadêmico ou
pela coordenação de curso ou centro em universidades estaduais
poderá ter reduzida a jornada de trabalho para 24 horas semanais,
hipótese em que receberá a remuneração correspondente ao
vencimento do cargo de provimento em comissão proporcional à
jornada de trabalho de 30 horas semanais. Ressalte-se que a
condição de professor é pré-requisito para o exercício dos cargos de
chefia e de coordenação mencionados, sendo necessária, portanto, a
regulamentação da jornada de trabalho do servidor, conforme se
propõe, para a compatibilização das respectivas atribuições.

Por fim, assegura-se aos membros da comissão técnica a que se
refere o § 1º do art. 10 da Lei nº 12.733, de 30/12/97, que estabelece
normas de incentivo fiscal às pessoas jurídicas que apoiarem
financeiramente a realização de projeto cultural no Estado, retribuição
pecuniária por sessão a que comparecerem, nos termos de
regulamento, a exemplo do que ocorre em outros órgãos de
deliberação coletiva. A referida comissão tem como atribuição a
apreciação do projeto cultural para futura aprovação da Secretaria de
Estado de Cultura, ouvida a Pasta da Fazenda.

Em face dos objetivos propostos, reconhecemos a necessidade das
alterações propostas para as leis delegadas citadas, notadamente
pelo fato de que toda atividade administrativa deve-se ater aos
parâmetros da lei, ou seja, o administrador público só pode agir de
acordo com o disposto na lei.

Finalmente, julgamos conveniente e oportuno apresentar, na
Conclusão, as Emendas nºs 1 a 3. A Emenda nº 1 estabelece regra
para a compensação entre os valores relativos aos índices de
Gratificação por Trabalho Estratégico - GTE -, a que se refere a Lei nº
16.833, de 20/7/2007, atribuídos às áreas de atuação, onde houver
maior necessidade de realização de trabalhos, observado o limite
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estabelecido. As Emendas nº 2 e 3 têm o escopo de dar mais precisão
ao disposto nos arts. 7º e 9º do vencido, fixando limite para o
pagamento mensal da retribuição pecuniária prevista no art. 7º e
incluindo no art. 9º a exigência de conhecimentos na área temática
específica de atuação para os servidores nomeados para o cargo de
Gestor de Ensino e Pesquisa.

Conclusão
Somos, portanto, pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.805/2007 no

2º turno, na forma do vencido no 1º turno, com as Emendas nºs 1 a 3,
apresentadas a seguir.

EMENDA Nº 1
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
“Art. ... - A concessão de que trata o art. 4º da Lei nº 16.833, de 20

de julho de 2007, fica limitada ao valor correspondente a quinhentos e
sessenta e sete GTEs-1 para cada área de atuação, podendo haver
compensação entre valores relativos a esse limite para atender às
áreas com maior necessidade de realização dos trabalhos.”.

EMENDA Nº 2
Dê-se ao § 2º do art. 7º do vencido a seguinte redação:
“Art. 7º - (...)
§ 2º - Os cargos de Gestor de Ensino e Pesquisa serão providos por

profissionais com título de doutor, pré-qualificados nos termos de
regulamento e com conhecimentos na área temática específica de
atuação, conforme edital publicado e divulgado pela internet com
antecedência mínima de trinta dias em relação ao início do processo.”.

EMENDA Nº 3
Dê-se ao art. 9º a seguinte redação:
“Art. 9º - Os membros da comissão técnica a que se refere o § 1º do

art. 10 da Lei nº 12.733, de 30 de dezembro de 1997, terão direito a
retribuição pecuniária até o valor de R$ 750,00 (setecentos e
cinqüenta reais), limitado por mês, para cada membro, nos termos
definidos em regulamento.”.

Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2007.
Elmiro Nascimento, Presidente e relator - Ademir Lucas - Inácio

Franco - Chico Uejo.
PROJETO DE LEI Nº 1.805/2007
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(Redação do Vencido)
Altera as Leis Delegadas nºs 91, de 29 de janeiro de 2003, e 124, de

25 de janeiro de 2007, que dispõem sobre a estrutura orgânica básica
da Universidade do Estado de Minas Gerais e da Secretaria de Estado
de Governo; 174 e 175, de 26 de janeiro de 2007, que dispõem sobre
o Grupo de Direção e Assessoramento do Quadro Geral de cargos de
provimento em comissão e as funções gratificadas da administração
direta e da administração autárquica e fundacional do Poder Executivo
e dão outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica criada, na estrutura orgânica básica da Secretaria de

Estado de Governo, a Assessoria Técnico-Legislativa, passando o
inciso V do art. 3º da Lei Delegada nº 124, de 25 de janeiro de 2007, a
vigorar acrescido da seguinte alínea “c”, renumerando-se as demais:

“Art. 3º - (...)
V - (...)
c) Assessoria Técnico-Legislativa;”.
Art. 2º - As alíneas “b” e “c” do inciso V do art. 3º da Lei Delegada nº

91, de 29 de janeiro de 2003, com a redação dada pelo art. 1º da Lei
Delegada nº 143, de 25 de janeiro de 2007, passam a vigorar com a
seguinte redação:

“Art. 3º - (...)
V - (...)
b) Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação;
c) Pró-Reitoria de Ensino e Extensão.”.
Art. 3º - Ficam criados os seguintes quantitativos de DAD-unitário, a

que se refere a Lei Delegada n° 174, de 26 de janei ro de 2007:
I - 175,41 (cento e setenta e cinco vírgula quarenta e uma) unidades

destinadas à Secretaria de Estado de Governo;
II - 41,25 (quarenta e uma vírgula vinte e cinco) unidades destinadas

à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável;

III - 7 (sete) unidades destinadas à Secretaria de Estado de
Planejamento e Gestão;

IV - 18,50 (dezoito vírgula cinqüenta) unidades destinadas à
Advocacia-Geral do Estado.



2142

§ 1º - Em virtude da criação de que trata o “caput” deste artigo, o
quantitativo de DAD-unitário, constante do item IV.1 do Anexo IV da
Lei Delegada nº 174, de 2007, passa a ser de:

I - 1.088,82 (mil e oitenta e oito vírgula oitenta e duas) unidades para
a Secretaria de Estado de Governo;

II - 378,41 (trezentas e setenta e oito vírgula quarenta e uma)
unidades para a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável;

III - 1.253,75 (mil duzentas e cinqüenta e três vírgula setenta e
cinco) unidades para a Secretaria de Estado de Planejamento e
Gestão;

IV – 432 (quatrocentas e trinta e duas) unidades para a Advocacia-
Geral do Estado.

§ 2º - Em decorrência da criação de que trata o “caput” deste artigo,
os itens IV.2.11, IV.2.12, IV.2.13 e IV.2.17 do Anexo IV da Lei
Delegada nº 174, de 2007, passam a vigorar na forma do Anexo I
desta lei.

§ 3º - A identificação dos cargos alterados em decorrência do
disposto no “caput” e as respectivas formas de recrutamento serão
estabelecidas em decreto, observado o disposto no art. 6º da Lei
Delegada nº 174, de 2007.

Art. 4º - Ficam criadas 39 (trinta e nove) unidades de FGD-unitário, a
que se refere a Lei Delegada nº 174, de 2007, destinadas à Secretaria
de Estado de Planejamento e Gestão.

§ 1º - Em virtude da criação de que trata o “caput”, o quantitativo de
FGD-unitário da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão,
constante no item IV.1 do Anexo IV da Lei Delegada nº 174, de 2007,
passa a ser de 1.590 (mil quinhentas e noventa) unidades.

§ 2º - A identificação e a destinação das funções gratificadas criadas
no “caput” deste artigo serão fixadas em decreto.

Art. 5º - Ficam extintas 567,20 (quinhentas e sessenta e sete vírgula
vinte) unidades de DAI-unitário, a que se refere a Lei Delegada n°
175, de 26 de janeiro de 2007, destinadas ao Instituto Mineiro de
Agropecuária - IMA.

§ 1º - Em virtude da extinção de que trata o “caput”, o quantitativo de
DAI-unitário do IMA, constante no item IV.1 do Anexo IV da Lei
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Delegada nº 175, de 2007, passa a ser de 518 (quinhentas e dezoito)
unidades.

§ 2º - Em decorrência do disposto no “caput”, o item V.14.2 do
Anexo V da Lei Delegada nº 175, de 2007, passa a vigorar na forma
do Anexo II desta lei.

§ 3º - A identificação dos cargos alterados em decorrência do
disposto no “caput” e as respectivas formas de recrutamento serão
estabelecidas em decreto, observado o disposto no art. 6º da Lei
Delegada nº 175, de 2007.

Art. 6º - Ficam criadas 838,60 (oitocentas e trinta e oito vírgula
sessenta) unidades de FGI-unitário, a que se refere a Lei Delegada n°
175, de 2007, destinadas ao IMA.

§ 1º - Em virtude da criação de que trata o “caput” deste artigo, o
quantitativo de FGI-unitário do IMA, constante no item IV.1 do Anexo
IV da Lei Delegada nº 175, de 2007, passa a ser de 838,60
(oitocentas e trinta e oito vírgula sessenta) unidades.

§ 2º - A identificação e as destinações das funções gratificadas
criadas no “caput” deste artigo serão fixadas em decreto.

Art. 7º - Ficam criados trinta cargos de provimento em comissão de
recrutamento amplo de Gestor de Ensino e Pesquisa, lotados na
Fundação João Pinheiro.

§ 1º - O vencimento dos cargos de que trata este artigo corresponde
a uma parcela fixa mensal de R$7.000,00 (sete mil reais).

§ 2º - Os cargos de Gestor de Ensino e Pesquisa serão providos por
profissionais com título de doutor, pré-qualificados nos termos de
regulamento.

§ 3º - A identificação e a codificação dos cargos criados em
decorrência do disposto no “caput” serão estabelecidas em decreto.

§ 4º - A pré-qualificação de que trata o § 2º deste artigo não gera
direito à nomeação para o cargo de provimento em comissão a que se
refere o “caput”.

§ 5º - Os cargos a que se refere o “caput” terão jornada de trabalho
de quarenta horas semanais.

§ 6º - Os cargos de que trata este artigo serão extintos em 31 de
janeiro de 2011.

Art. 8º - Poderá ser reduzida para vinte e quatro horas semanais a
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jornada de trabalho do ocupante de cargo de Professor, nomeado
para cargo de provimento em comissão do Grupo de Direção e
Assessoramento da administração autárquica e fundacional,
responsável pela chefia de departamento acadêmico ou pela
coordenação de curso ou centro em universidade estadual.

Parágrafo único - O servidor de que trata o “caput” fará jus ao
vencimento do cargo de provimento em comissão em que esteja
investido, proporcional à jornada de trinta horas semanais.

Art. 9º - Os membros da comissão técnica a que se refere o § 1º do
art. 10 da Lei n.º 12.733, de 30 de dezembro de 1997, terão direito a
retribuição pecuniária por sessão a que comparecerem, nos termos
definidos em decreto.

Art. 10 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Anexo I

(a que se refere o § 2º do art. 3º da Lei nº , de de de 2007)
“Anexo IV

Quantitativos de Valores Unitários e de Cargos de Provimento em
Comissão

(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)
(...)
IV.2 - Quantitativos de Cargos de Provimento em Comissão

Atribuídos aos Órgãos do Poder Executivo.
(a que se refere o § 3º do Art. 2º da Lei Delegada nº 174, de 26 de

janeiro de 2007)
(...)
  * -  A tabela referente ao subitem IV.2.11 - Secretaria de Estado de

Governo foi publicada no “Diário do Legislativo” de 20.12.2007.
(...)
* -  A tabela referente ao subitem IV.2.12 - Secretaria de Estado de

Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável foi publicada no
“Diário do Legislativo” de 20.12.2007.

* -  A tabela referente ao IV.2.13 - Secretaria de Estado de
Planejamento e Gestão foi publicada no “Diário do Legislativo” de
20.12.2007.
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(...)
* -  A tabela referente ao subitem IV.2.17 - Advocacia-Geral do

Estado foi publicada no “Diário do Legislativo” de 20.12.2007.
* -  A tabela referente ao Conselho de Administração de Pessoal foi

publicada no “Diário do Legislativo” de 20.12.2007.
Anexo II

(a que se refere o § 2º do art. 5º da Lei n.º , de de de 2007)
“Anexo V

(a que se referem o § 3º do art. 2º e os arts. 10, 11, 16, 17 e 18 da
Lei Delegada nº 175, de 26 de janeiro de 2007)

Quantitativo de Cargos de Provimento em Comissão e de Funções
Gratificadas Específicas Criadas e Extintas e sua Correlação

(...)
V.14 - Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA
(...)
* -  A tabela referente ao subitem V.14.2 - Quantitativo de Cargos de

Provimento em Comissão do Grupo de Direção e Assessoramento -
DAI foi publicada no “Diário do Legislativo” de 20.12.2007.
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.854/2007

Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe
“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”.

O projeto foi aprovado em 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1,
com a Emenda nº 1 e retorna agora a esta Comissão para receber
parecer no 2º turno, nos termos do art. 189 do Regimento Interno.

Segue anexa a redação do vencido, que é parte deste parecer.
Fundamentação

O projeto trata da incorporação de gratificação aos proventos de
aposentadoria do 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. A referida gratificação
já existe e já é paga, estando prevista na Lei nº 11.730, de 30/12/94.
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Dessa forma, o projeto trata da sua incorporação aos proventos de
aposentadoria do servidor, desde que ela seja percebida por um
período superior a dez anos. Na hipótese de sua percepção por um
período superior a seis anos, o servidor faz jus à incorporção em seus
proventos de 1/10 do valor da gratificação por ano de exercício.

A regra proposta no projeto é semelhante à de incorporação de
gratificação a proventos já existente no art. 7º da Lei Complementar nº
64, de 25/3/2002. Norma semelhante existe também no Direito do
Trabalho, aplicável, tão-somente, aos empregados celetistas, em que
se veda a redução salarial de empregado que tenha aferido
gratificação de função por dez anos ou mais, em razão do princípio da
estabilidade econômica do empregado. Por isso, não vemos óbice à
aprovação da norma de incorporação de gratificação, já que ela,
conforme foi visto, guarda simetria com outras normas previstas em
legislação esparsa, aplicável ao servidor do Estado, e também com as
normas do Direito do Trabalho aplicáveis aos empregados celetistas.

O projeto cria a Gratificação de Escolaridade, Desempenho e
Produtividade Individual e Institucional - Gedama -, que será paga a
partir de 1º/10/2007 aos servidores do Grupo de Atividades de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. A Gedama será atribuída
mensalmente aos servidores em efetivo exercício, mediante
pontuação aferida com base na escolaridade, no tempo de serviço do
servidor e na avaliação de desempenho individual e institucional. A
pontuação da gratificação deve observar limites previstos
expressamente no projeto.

O valor do ponto unitário da Gedama corresponde a 0,032% do valor
do vencimento básico do grau J do nível VI referente à carreira e à
jornada de trabalho do servidor pertencente ao Grupo de Atividades
de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, conforme a tabela
constante no Anexo IV da Lei n° 15.961, de 30/12/20 05.

Dessa forma, de acordo com os valores vigentes na data atual, o
teto da Gedama será o seguinte: R$4.500,00 para o Gestor e Analista
Ambiental com jornada de 40 horas; R$3.210,00 para o Gestor e
Analista Ambiental com jornada de 30 horas; R$2.220,00 para o
Técnico Ambiental com jornada de 40 horas; R$1.680,00 para o
Técnico Ambiental com jornada de 30 horas; R$1.160,00 para o
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Auxiliar Ambiental com jornada de 40 horas e R$1.120,00 para o
Auxiliar Ambiental com jornada de 30 horas.

O projeto pretende efetuar uma retificação relativa a criação e
transformação de cargos, efetuando a transformação de apenas dois
cargos - um de Auxiliar Administrativo, lotado no Corpo de Bombeiros
Militar, e um de Agente Gráfico, lotado na Secretaria de Planejamento
e Gestão. Nas duas hipóteses, trata-se de retificação necessária em
razão de lacuna existente nas Leis nº 15.301, de 10/8/2004, e nº
15.470, de 13/1/2005. O objetivo é, pois, sanar vício existente e
convalidar os atos viciados em razão de erro da própria administração
pública, sem nenhuma participação do servidor.

A proposição dispõe sobre a possibilidade de ampliação da jornada
de trabalho de servidores da Fundação Hospitalar do Estado de Minas
Gerais - Fhemig -, hipótese  em  que o Adicional de Dedicação
Integral - ADI - percebido pelo servidor será acrescido ao seu
vencimento básico e o servidor será posicionado no nível e no grau
correspondentes ao novo valor de vencimento básico da tabela
relativa à jornada de trabalho ampliada.

Dispõe o projeto, também, sobre o período compreendido entre a
exoneração e a nomeação de servidor para cargos distintos, quando o
ato de publicação de exoneração ocorrer no sábado, simultaneamente
ao de nomeação para ocupar outro cargo, prevendo que, ocorrendo a
posse e o início do exercício no novo cargo no primeiro dia útil
subseqüente, não há interrupção da contagem de tempo no serviço
público.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação em 2º turno do

Projeto de Lei nº 1.854/2007 na forma do vencido em 1º turno.
Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2007.
Elmiro Nascimento, Presidente - Domingos Sávio, relator - Ademir

Lucas - Inácio Franco.
PROJETO DE LEI Nº 1.854/2007

(Redação do Vencido)
Altera as Leis nºs 11.730, de 30 de dezembro de 1994, 15.301, de

10 de agosto de 2004, 15.467, de 13 de janeiro de 2005, 15.470, de
13 de janeiro de 2005, e 15.961, de 30 de dezembro de 2005, institui a
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Gratificação de Escolaridade, Desempenho e Produtividade Individual
e Institucional - Gedama - e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Ficam acrescentados ao art. 6º da Lei nº 11.730, de 30 de

dezembro de 1994, os seguintes §§ 1º e 2º:
“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-se qualquer tempo inferior a setecentos e
trinta dias de interrupção.

§ 2º - Sendo o período de percepção da 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 um décimo do valor da gratificação
percebida.”.

Art. 2º - Fica transformado, a partir de 11 de agosto de 2004, em um
cargo de Assistente Executivo de Defesa Social, a que se refere o
inciso II do art. 1° da Lei n° 15.301, de 10 de ago sto de 2004, um
cargo de Auxiliar Administrativo, lotado no Corpo de Bombeiros Militar,
correspondente à função pública a que se refere a Lei n° 10.254, de
20 de julho de 1990, cujo detentor foi efetivado em decorrência do
disposto nos arts. 105 e 106 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, acrescidos pela Emenda à Constituição nº 49, de 13 de
junho de 2001.

§ 1º - Ficam convalidados os atos decorrentes da ocupação do
cargo de Assistente Executivo de Defesa Social a que se refere o
“caput”.

§ 2º - A Tabela IV.1 do Anexo IV da Lei n° 15.301, de 2004, passa a
vigorar na forma do Anexo I desta lei.

Art. 3º - Fica criado, em 14 de janeiro de 2005, um cargo de Agente
Gráfico, lotado na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão -
Seplag -, que fica transformado, na mesma data, em um cargo de
Auxiliar de Serviços Governamentais, a que se refere o inciso II do art.
1° da Lei nº 15.470, de 13 de janeiro de 2005, fica ndo convalidados os
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atos decorrentes da ocupação deste cargo.
Parágrafo único - 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. 4º - Os itens II.2.1 e II.2.2 do Anexo II da Lei nº 15.470, de 2005,
passam a vigorar na forma constante no Anexo II desta lei.

Art. 5º - Na linha correspondente ao nível VI da tabela de
vencimento básico referente à carga horária de quarenta horas
semanais da carreira de Gestor Ambiental, constante no item IV.3.1
do Anexo IV da Lei n° 15.961, de 30 de dezembro de 2005, os termos
“pós-graduação ‘lato sensu’ ou ‘stricto sensu’ ” passam a vigorar como
“pós-graduação ‘stricto sensu’ ”.

Art. 6° - Fica instituída a Gratificação de Escolar idade, Desempenho
e Produtividade Individual e Institucional - Gedama -, devida, nas
condições estabelecidas neste artigo e na forma que dispuser o
regulamento, aos ocupantes de cargo de provimento efetivo e aos
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.

§ 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, no tempo de serviço e
nas avaliações 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;

II - quatro mil pontos, para a carreira de Auxiliar Ambiental.
§ 3º - O ponto unitário da Gedama corresponde a 0,032% (zero

vírgula zero trinta e dois por cento) do valor do vencimento básico do
grau J do nível VI referente à carreira e à jornada de trabalho do
servidor pertencente ao Grupo de Atividades de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável, conforme a tabela constante no Anexo
IV da Lei n° 15.961, de 30 de dezembro de 2005.

§ 4º - Serão deduzidos da Gedama os valores acrescidos à
remuneração do servidor a partir de 1º de outubro de 2007, em virtude
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de reajuste do vencimento básico, alteração do posicionamento ou
concessão de vantagem pecuniária de caráter permanente.

Art. 7° - Poderá optar pela ampliação da jornada de  trabalho de vinte
para trinta horas semanais ou de trinta para quarenta horas semanais,
mediante aprovação da Câmara de Coordenação Geral,
Planejamento, Gestão e Finanças, o servidor que, na data de
publicação desta lei, for ocupante de cargo de provimento efetivo ou
detentor de função pública e que, no período de 1º de janeiro de 2002
até a data de publicação desta lei, tenha percebido por, no mínimo,
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
nº 833, de 5 de março de 1993, da Supege, autorizada pela Comissão
Estadual de Política de Pessoal - CEP.

§ 1° - O servidor a que se refere o inciso II do § 2º do art. 51 da Lei
nº 15.462, de 13 de janeiro de 2005, poderá optar pela ampliação da
jornada de dezesseis para trinta horas semanais, de vinte para
quarenta horas semanais ou de doze para vinte e quatro horas
semanais, desde que atenda aos requisitos previstos no “caput” deste
artigo.

§ 2º - Após a aprovação da Câmara de Coordenação Geral,
Planejamento, Gestão e Finanças, o servidor terá acrescido ao seu
vencimento básico o valor do Adicional de Dedicação Integral
percebido e será posicionado no nível e no grau correspondentes ao
novo valor de vencimento básico da tabela relativa à jornada de
trabalho de vinte e quatro, trinta ou quarenta horas semanais,
conforme o caso, na forma de regulamento.

§ 3º - Na hipótese de inexistência de tabela correspondente à
jornada de trabalho de quarenta horas semanais para o cargo ou a
função do servidor que houver manifestado opção por essa jornada, o
servidor será posicionado na tabela vigente na data de publicação
desta lei no nível e no grau correspondentes ao novo valor do seu
vencimento básico, na forma de regulamento.

§ 4º - Caso a soma do vencimento básico percebido na data de
publicação desta lei com o valor do Adicional de Dedicação Integral
resulte em importância superior ao valor do vencimento básico final da
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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
somente servirá de base de cálculo 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. 8° - O servidor inativo, aposentado em cargo d e provimento
efetivo ou função pública da Fhemig cuja jornada de trabalho tenha
sido ampliada nos termos do art. 7°, que faça jus à  paridade, na forma
da Constituição da República, será posicionado, por meio de decreto,
no nível e no grau correspondentes ao novo valor do provento,
constante, conforme o caso, na tabela relativa à jornada de trabalho
de vinte e quatro, trinta ou quarenta horas semanais.

Parágrafo único - Na hipótese de inexistência de tabela
correspondente à jornada de trabalho de trinta ou quarenta horas
semanais para o cargo ou função em que se deu a aposentadoria, o
servidor a que se refere o “caput” será posicionado na tabela vigente
na data de publicação desta lei, no nível e no grau correspondentes
ao novo valor do seu provento, na forma de regulamento.

Art. 9º - O posicionamento de que tratam os §§ 2º e 3º do art. 7° e o
art. 8° terá vigência a partir da data de publicaçã o desta lei 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. 10 - Ficam convalidados os pagamentos efetuados a título de
Adicional de Dedicação Integral até a data de publicação desta lei.

Art. 11 - Fica vedado o pagamento do Adicional de Dedicação
Integral a partir da data de publicação desta lei.

Art. 12 - A publicação de ato de exoneração de servidor do Poder
Executivo ocorrida no sábado ou feriado, simultaneamente ao de
nomeação para ocupar outro cargo, também pertencente a quadro de
pessoal do Poder Executivo, não rompe o vínculo com o serviço
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público estadual nem interrompe a contagem de tempo de serviço,
desde que a posse e o início do exercício no novo cargo se dêem no
primeiro dia útil subseqüente.

Art. 13 - Fica revogado o art. 10 da Lei nº 8.511, de 28 de dezembro
de 1983.

Art. 14 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Anexo I

(a que se refere o § 2° do art. 2° da Lei n° , de d e de 2007)
“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 subitem 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 20.12.2007.

Anexo II
(a que se refere o art. 4° da Lei n° , de de de 200 7)

“Anexo II
(a que se refere o art. 4° da Lei n° 15.470, de 13 de janeiro de 2005)
Atribuições dos Cargos das Carreiras do Grupo de Atividades de

Gestão, Planejamento, Tesouraria, Auditoria e Político-Institucionais
(...)
II.2 - (...)
II.2.1 - Carreira de Agente Governamental:
Executar atividades administrativas, efetuando anotações,

controlando informações, digitando e encaminhando
correspondências; analisar processos e redigir informações, aplicando
leis e regulamentos; organizar e manter atualizados cadastros e
outros instrumentos de controle administrativo; apresentar relatórios
de trabalho; realizar levantamento de dados para subsidiar a
execução de projetos; executar os projetos implantados; exercer e
coordenar o acompanhamento das atividades específicas de cada
área; exercer atividades inerentes às competências do órgão em que
estiver lotado, compatíveis com o grau de escolaridade exigido para o
nível do cargo.
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II.2.2 - Carreira de Gestor Governamental:
Emitir pareceres e apresentar relatórios de trabalho; realizar

pesquisas, estudos, análises, planejamento, implantação, supervisão,
coordenação e controle de trabalhos; elaborar projetos e planos e
implementar sua execução; planejar e executar políticas públicas de
recursos humanos, de comunicação social e cerimonial, de
orçamento, de recursos logísticos e tecnológicos e de modernização
administrativa; exercer atividades específicas de nível superior,
respeitada a legislação que regulamenta cada profissão; exercer
atividades inerentes às competências do órgão em que estiver lotado,
compatíveis com o grau de escolaridade exigido para o nível do
cargo.”.
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.876/2007

Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe
“reajusta os valores das tabelas de vencimento básico das carreiras
do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas
Gerais - Iepha-MG - e dá outras providências”.

Aprovado no 1o turno, retorna agora o projeto a esta Comissão para
receber parecer no 2o turno, nos termos do art. 102, I, combinado com
o art. 189 do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em exame reajusta os valores das tabelas de

vencimento básico das carreiras do Instituto Estadual do Patrimônio
Histórico e Artístico de Minas Gerais - Iepha-MG -; transforma o
quantitativo de DAI-unitário e cria quantitativo de FGI-unitário
atribuídos ao Iepha-MG; altera o art. 2o-A da Lei no 14.693, de
30/7/2003, que institui o Adicional de Desempenho - ADE - no âmbito
da administração pública direta, autárquica e fundacional do Poder
Executivo; cria dois cargos de Comandante de Avião no Quadro Geral
de Cargos de Provimento em Comissão da administração direta do
Poder Executivo.

No mérito, como bem destaca a justificação que o acompanha,
pretende-se a recomposição das tabelas de vencimento básico das
carreiras do Iepha-MG, corrigindo-se distorções, bem como a criação
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de cargos de provimento em comissão e funções gratificadas,
adequando esse número à estrutura organizacional da entidade. Já no
que se refere à alteração da lei que instituiu o Adicional de
Desempenho, o que se pretende é a simplificação dos critérios de seu
cálculo e a revogação de dispositivos referentes à avaliação
institucional.

Cumpre-nos, além de emitir parecer favorável ao projeto de lei em
estudo, ressaltar a importância que o Iepha tem para o Estado, por se
tratar de fundação sem fins lucrativos integrante do Sistema
Operacional de Cultura. Com efeito, criada pelo governo do Estado,
tem a fundação a missão de registrar, preservar e proteger um dos
maiores e mais importantes acervos do patrimônio cultural do País,
sendo sua atuação organizada em dois grupos: o da proteção,
representado por instrumentos legais, entre os quais o tombamento e
o registro, pela identificação e inventariamento dos bens de interesse
de preservação, pela pesquisa histórica aplicada e pela difusão de
conceitos, técnicas e práticas que promovem a valorização do
patrimônio; e o da conservação/restauração, ou seja, o da intervenção
física propriamente dita, que se realiza por meio de projetos, obras,
pesquisa tecnológica e técnicas de conservação, estendendo-se suas
ações aos bens imóveis, móveis e integrados, aos sítios
arqueológicos e paisagísticos e aos bens de natureza imaterial ou
intangível de interesse de preservação, distribuídos pelos Municípios
mineiros, seus distritos e localidades. Trata-se, portanto, de pessoa
jurídica de direito público que precisa ser dotada de infra-estrutura
administrativa e funcional para cumprir sua competência institucional.

Com relação ao Adicional de Desempenho, deve-se ressaltar que as
alterações pretendidas estão em sintonia com as propostas de
reforma administrativa que vêm sendo implementadas no Estado e
que têm como um dos seus aspectos centrais a melhoria da qualidade
dos serviços públicos.

Em suma, trata-se de iniciativa de mérito inquestionável, apta,
portanto, a receber a chancela desta Comissão.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação, em 2o turno, do

Projeto de Lei no 1.876/2007.
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Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2007.
Elmiro Nascimento, Presidente - Chico Uejo, relator - Inácio Franco -

Domingos Sávio - Weliton Prado - Ademir Lucas.
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.879/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, e encaminhado a esta Casa
por meio da Mensagem nº 139/2007, o projeto em epígrafe autoriza o
Poder Executivo a contratar operação de crédito com o Banco
Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - Bird.

Aprovado no 1º turno com a Emenda nº 1, retorna o projeto a esta
Comissão para receber parecer para o 2º turno, nos termos do art.
184, § 2º, do Regimento Interno.

Segue anexa a redação do vencido, que é parte deste parecer.
Fundamentação

O projeto de lei em apreço tem como objetivo autorizar a
contratação de operação de crédito em moeda estrangeira, até o limite
correspondente a R$1.900.000.000,00,  valor  este atualizável pela
variação do Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna - IGP-DI -
apurado pela Fundação Getúlio Vargas desde dezembro de 2006,
com o Bird, para o financiamento de programas nas áreas de
resultado previstas na Lei nº 17.007, de 28/9/2007, que atualiza o
Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado. A proposição
estabelece também que os recursos captados serão alocados em
perfeita consonância com o Plano Plurianual de Ação Governamental
- PPAG - para o período de 2008 a 2011.

Entre as exigências estabelecidas pela Lei de Responsabilidade
Fiscal - LRF -, que estabelece normas de finanças públicas voltadas
para a responsabilidade fiscal, para a realização de operação de
crédito, destacamos a obrigação de o Ministério da Fazenda verificar o
cumprimento dos limites e condições relativos à realização da
operação, a saber: a adequada relação custo-benefício; o interesse
econômico e social; a existência de prévia e expressa autorização
para a contratação, com a inclusão dos recursos no orçamento ou em
créditos adicionais; a observância dos limites e condições fixados pelo
Senado Federal; a existência de autorização específica do Senado
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Federal; o atendimento ao disposto no art. 167, inciso III, da
Constituição Federal, que veda a realização de operações de crédito
que excedam o montante das despesas de capital, ressalvadas as
autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais com
finalidade precisa; e a observância das demais restrições
estabelecidas na LRF, que tratam de vedação de operações de
crédito entre entes da Federação, entre instituição financeira estatal e
outro ente da Federação e entre instituição financeira estatal e ente
que a controle e de operações de crédito com o Banco do Brasil.

Para a realização do contrato de mútuo também devem ser
observados o art. 30 da LRF, que trata dos limites da dívida pública e
das operações de crédito, e as Resoluções do Senado Federal nº 40,
de 2001, alterada pelas Resoluções nºS 5, de 2002, e 20, de 2003, e
nº 43, de 2001, alterada pela Resolução nº 3, de 2002.

A título de contragarantia à garantia prestada pela União na
operação, haverá vinculação das cotas de repartição tributária e das
receitas tributárias do Estado, conforme faculta o § 4º do art. 167 da
Constituição da República.

No que tange à dívida consolidada do Estado, destaca-se o disposto
na Resolução nº 40, de 2001, do Senado Federal. Essa norma
determina que, ao final do 15º exercício financeiro, contado a partir do
encerramento do ano de publicação da lei relativa à operação de
crédito, a dívida consolidada líquida não poderá ser superior a duas
vezes a Receita Corrente Líquida - 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 1/15 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
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%, em face de uma previsão de
222,95%.

No que se refere à vedação constitucional para realização de
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operações de crédito que excedam o montante de despesas de
capital, ressalvadas as autorizações mediante créditos suplementares
ou especiais com finalidade precisa, aprovados pelo Poder Legislativo,
deve-se considerar que esse montante, para o Orçamento Fiscal do
exercício corrente, é da ordem de R$4.190.000.000,00.

Assim sendo, não há óbices à aprovação do projeto em análise, que,
além de atender aos pressupostos da legislação pertinente, trata de
fonte de recursos para a execução de despesas fundamentais para o
desenvolvimento de Minas Gerais, previstas nos planos e programas
governamentais do Estado.

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

1.879/2007 no 2º turno, na forma do vencido no 1º turno.
Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2007.
Zé Maia, Presidente e relator - Lafayette de Andrada - Sebastião

Helvécio - Jayro Lessa - Délio Malheiros.
PROJETO DE LEI N° 1.879/2007

(Redação do Vencido)
Autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito com o

Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - Bird.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a contr atar operação de

crédito com o Banco Internacional para Reconstrução e
Desenvolvimento - Bird -, em moeda estrangeira até o limite
correspondente a R$1.900.000.000,00 (um bilhão e novecentos
milhões de reais), que poderá ser atualizado pela variação no Índice
Geral de Preços - IGP-DI - apurada desde dezembro de 2006 pela
Fundação Getúlio Vargas.

§ 1° - A operação de crédito a que se refere o “cap ut” destina-se ao
financiamento de programas nas áreas de resultado contempladas na
Lei n° 17.007, de 28 de setembro de 2007, que atual iza o Plano
Mineiro de Desenvolvimento Integrado, especialmente:

I - Rede de Cidades e Serviços;
II - Defesa Social;
III - Vida Saudável;
IV - Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva;
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V - Logística de Integração e Desenvolvimento;
VI - Investimento e Valor Agregado da Produção;
VII - Educação de Qualidade;
VIII - Qualidade e Inovação em Gestão Pública;
IX - Inovação, Tecnologia e Qualidade;
X - Desenvolvimento do Norte de Minas, Jequitinhonha, Mucuri e Rio

Doce;
XI - Protagonismo Juvenil;
XII - Qualidade Ambiental; e,
XIII - Qualidade Fiscal.
§ 2° - Os recursos de que trata o “caput” serão alo cados em projetos

estruturadores previstos no Plano Plurianual de Ação Governamental
para o período 2008-2011, consignados nas correspondentes Leis
Orçamentárias Anuais, e poderão ser parcialmente destinados à
quitação de dívidas.

Art. 2° - Fica o Poder Executivo autorizado a ofere cer como
contragarantia à União as receitas geradas pelos tributos a que se
refere o art. 155, e dos recursos de que tratam os arts. 157 e 159, I,
“a”, e II, da Constituição Federal.

Art. 3° - O Orçamento do Estado consignará anualmen te os recursos
necessários ao atendimento das despesas relativas à amortização do
principal e ao pagamento de juros e demais encargos decorrentes da
operação de crédito autorizada por esta lei.

Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº

1.887/2007
Mesa da Assembléia

Relatório
De autoria da Mesa da Assembléia , o Projeto de Resolução n°

1.887, de 2007, dispõe sobre as especialidades e as atribuições dos
cargos de provimento efetivo da Secretaria da Assembléia Legislativa
e dá outras providências.

Aprovada no 1º turno, com as Emendas n°s 1 a 7, ret orna a matéria
à Mesa para receber parecer de 2° turno, nos termos  do art. 178, c/c o
art. 79, VIII, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
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A proposição em exame promove ajustes na definição dos cargos
efetivos que compõem o Quadro de Pessoal da Secretaria da
Assembléia. Além disso, transforma, cria e extingue cargos e funções
e, também, revoga dispositivos constantes nos ordenamentos que
menciona.

A matéria já foi adequadamente analisada no 1° turn o de votação,
ocasião em que se verificou a conveniência e a oportunidade das
medidas preconizadas pela proposição, todas voltadas para a
modernização dos instrumentos de gestão administrativa adotados
nesta Casa Legislativa.

É sabido que a especialização profissional é exigência do mundo
contemporâneo, em que as demandas da sociedade se fazem cada
vez mais complexas e específicas. Não só no setor privado, mas
principalmente no setor público, deve-se buscar a adoção dos mais
modernos instrumentos de gestão, capazes de melhorar o
desempenho da ação estatal. É com o propósito de possibilitar que as
atividades públicas sejam desempenhadas por servidores habilitados
e capacitados segundo a complexidade da tarefa exigida que se
promovem as alterações em tela, o que conferirá um salto de
qualidade na prestação dos serviços do Poder Legislativo.

Além disso, promove-se pequena adequação na carreira, alterando-
se o posicionamento de alguns padrões de vencimento nas classes
das carreiras instituídas pela Lei º 15.014, de 2004, e pela Resolução
n° 5.214, de 2003.

Por fim, revogam-se disposições contidas em ordenamentos que
não mais se coadunam com as atuais necessidades dos trabalhos
conduzidos no âmbito do Poder Legislativo.

Consideramos, portanto, que as medidas propostas são necessárias
ao processo de modernização dos instrumentos de gestão
administrativa da Secretaria desta Casa.

Durante a tramitação desta proposição foi constatada a necessidade
de algumas alterações para o seu aprimoramento, as quais
apresentamos a seguir.

Conclusão
Pelos motivos expostos, somos pela aprovação, no 2° turno, do

Projeto de Resolução n° 1.887/2007 na forma do Subs titutivo nº 1 ao
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vencido no1º turno.
SUBSTITUTIVO Nº 1

Dispõe sobre as especialidades e as atribuições dos cargos de
provimento efetivo da Secretaria da Assembléia Legislativa e dá
outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1º - O ingresso na carreira correspondente aos cargos efetivos

do Quadro de Pessoal da Secretaria da Assembléia Legislativa dar-
se-á no primeiro padrão de vencimento da classe inicial do respectivo
cargo, observado o disposto no “caput” do art. 5º da Resolução nº
5.130, de 4 de maio de 1993.

Parágrafo único - As especialidades dos cargos de provimento
efetivo da Assembléia Legislativa, com as respectivas atribuições e
exigências de escolaridade e formação específica, passam a ser as
constantes no Anexo desta resolução.

Art. 2º - O edital de concurso público para provimento de cargos
efetivos no quadro de pessoal da Secretaria da Assembléia Legislativa
poderá prever:

I - áreas de seleção distintas para as especialidades previstas no
Anexo desta resolução, em razão das características da atividade a
ser desempenhada;

II - necessidade de realização de treinamento específico para o
desempenho das atribuições do cargo;

III - prova de títulos;
IV - restrições e condicionantes decorrentes de atividade inerente ao

cargo a ser provido.
Art. 3º - A escolaridade e a formação específica exigidas para as

especialidades previstas no Anexo desta resolução devem ser
reconhecidas pelo Ministério da Educação - MEC.

Art. 4º - O servidor ocupante de cargo do quadro de pessoal da
Secretaria da Assembléia Legislativa deverá realizar, mediante
convocação, deslocamento ou viagem a serviço da instituição, para
desempenho de atividades compreendidas no âmbito de suas
atribuições.

Art. 5º - O edital de concurso público destinado ao provimento do
cargo de Técnico de Apoio Legislativo nas especialidade de Policial
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Legislativo Feminino e Policial Legislativo Masculino preverá, em
caráter eliminatório, além de outros, os seguintes requisitos:

I - aprovação em avaliação de idoneidade moral e social e em
exames psicotécnico, de esforço físico e de capacidade física e
mental;

II - comprovação de ausência de antecedentes criminais.
§ 1º - O quantitativo de vagas para a especialidade de Policial

Legislativo Feminino não poderá exceder 25% (vinte e cinco por
cento) das vagas destinadas, no edital, à especialidade de Policial
Legislativo Masculino.

§ 2º - Na hipótese de nomeação de candidatos acima do número de
vagas previstas no edital, será observado o disposto no § 1º deste
artigo em relação ao número de vagas que forem preenchidas.

Art. 6º - A Secretaria da Assembléia Legislativa expedirá carteira de
identificação funcional de Deputados e servidores, tendo o objetivo de
identificar o titular no desempenho de suas funções, com fé pública e
validade em todo o território nacional.

§ 1º - O servidor ocupante do cargo de Técnico de Apoio Legislativo
nas especialidades de Policial Legislativo Feminino e e de Policial
Legislativo Masculino, no efetivo exercício das atribuições típicas
descritas nos itens 2.9 e 2.10 do Anexo desta resolução, portará
carteira de identificação policial expedida na forma do disposto neste
artigo.

§ 2º - A Mesa da Assembléia estabelecerá, por meio de
regulamento, as normas de emissão, controle e recolhimento da
carteira a que se refere este artigo.

Art. 7º - O enquadramento do servidor ativo na data da publicação
desta resolução nas especialidades previstas no Anexo dar-se-á:

I - na especialidade de Agente de Apoio Legislativo, prevista no item
1.1 do Anexo desta resolução, no caso de servidor ocupante do cargo
de Agente de Apoio Legislativo;

II - na especialidade de Policial Legislativo Feminino e Policial
Legislativo Masculino, previstas nos itens 2.9 e 2.10 do Anexo desta
resolução, no caso de servidor ocupante do cargo de Técnico de
Apoio Legislativo que tenha sido nomeado em decorrência de
aprovação em concurso público para o cargo de Agente de Segurança
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previsto no Anexo IV da Resolução nº 5.086, de 31 de agosto de
1990;

III - na especialidade de Técnico de Apoio Legislativo, prevista no
item 2.1 do Anexo desta resolução, no caso de servidor ocupante do
cargo de Técnico de Apoio Legislativo que não se enquadre nos
termos do disposto no inciso II do “caput” deste artigo;

IV - nas especialidades previstas no Anexo desta resolução relativas
ao cargo de Analista Legislativo no caso de servidor ocupante desse
cargo, mantida a especialidade prevista no Anexo VII da Resolução nº
5.086, de 1990, na qual o servidor estava enquadrado.

Parágrafo único - Na hipótese de não-coincidência de
especialidades, para fins de aplicação do disposto no inciso IV do
"caput" deste artigo, o enquadramento dar-se-á, conforme o caso, nos
termos de regulamento da Assembléia Legislativa, observando-se a
correlação entre as atribuições previstas no Anexo desta resolução e
nos Anexos IV e VII da Resolução nº 5.086, de 1990.

Art. 8º - Para fins de desenvolvimento do servidor na carreira e
aplicação do disposto no § 2º do art. 1º da Lei nº 16.833, de 20 de
julho de 2007, serão incluídos, na forma de regulamento da
Assembléia Legislativa, padrões de vencimento em classes das
carreiras instituídas pela Lei nº 15.014, de 15 de janeiro de 2004, e
pela Resolução nº 5.214, de 23 de dezembro de 2003, conforme se
segue:

I - o VL-17:
a) na Classe I do cargo de Agente de Apoio Legislativo, prevista nos

Anexos I e IV da Lei nº 15.014, de 2004;
b) na Classe I do cargo de Agente de Execução das Atividades da

Secretaria, prevista no Anexo V da Lei nº 15.014, de 2004;
II - o VL-57:
a) na Classe III do cargo de Técnico de Apoio Legislativo, prevista

no Anexo IV da Lei nº 15.014, de 2004;
b) na Classe II dos cargos de Analista Legislativo e de Procurador,

prevista no Anexo I da Lei nº 15.014, de 2004;
c) na Classe III do cargo de Oficial de Execução das Atividades da

Secretaria, prevista no Anexo V da Lei nº 15.014, de 2004;
d) na Classe II do cargo de Técnico de Execução das Atividades da
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Secretaria, prevista no Anexo V da Lei nº 15.014, de 2004;
III - o VL-60:
a) na Classe Especial do cargo de Técnico de Apoio Legislativo,

prevista no Anexo IV da Lei nº 15.014, de 2004;
b) na Classe II dos cargos de Analista Legislativo e de Procurador,

prevista no Anexo I da Lei nº 15.014, de 2004;
c) na Classe Especial do cargo de Oficial de Execução das

Atividades da Secretaria, prevista no Anexo V da Lei nº 15.014, de
2004;

d) na Classe II do cargo de Técnico de Execução das Atividades da
Secretaria, prevista no Anexo V da Lei nº 15.014, de 2004.

Art. 9º - O inciso II do art. 4º da Resolução nº 5.305, de 22 de junho
de 2007, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 4º - (...)
II - os pertencentes à estrutura dos gabinetes institucionais da Mesa,

das Lideranças, da Ouvidoria Parlamentar e das Presidências de
Comissão, em quantitativo de cargos e pontuação cujo somatório não
exceda a 30% (trinta por cento) da totalidade daqueles previstos no
inciso I do “caput” deste artigo.“.

Art. 10 - Ficam extintos com a vacância os cargos de Agente de
Apoio Legislativo e de Agente de Execução das Atividades da
Secretaria.

Art. 11 - Ficam transformados três cargos de Analista Legislativo,
código AL-AN, a que se refere o art. 3º da Lei nº 15.014, de 15 de
janeiro de 2004, em três cargos de Procurador, código AL-PR.

Art. 12 - O “caput” do art. 11 da Resolução nº 5.195, de 4 de julho de
2000, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 11 - O CFAL terá duração de, no máximo, um semestre, com
carga horária mínima de cento e oitenta horas e máxima de duzentos
e setenta horas, aí incluídas as atividades em sala de aula e as
extraclasse.”.

Art. 13 - Ficam revogados os §§ 2º, 3º e 4º do art. 67, o § 4º do art.
69, o art. 71 e o inciso II do “caput” do art. 227 da Resolução nº 800,
de 5 de janeiro de 1967; o art. 78, os §§ 2º, 3º e 4º do art. 80, o § 2º
do art. 81, o art. 83, o § 2º do art. 85 e o inciso II do “caput” do art. 199
da Deliberação da Mesa nº 269, de 4 de maio de 1983; e o Anexo VII
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da Resolução nº 5.086, de 31 de agosto de 1990.
Art. 14 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Anexo
Especificação das Especialidades, das Atribuições e da Escolaridade

dos Cargos de Provimento Efetivo da Secretaria da Assembléia
Legislativa

(a que se refere o parágrafo único do art. 1º da Resolução nº , de de
de 2007)

Cargo Efetivo de Nível Fundamental de Escolaridade
1 - Cargo: Agente de Apoio Legislativo.
1.1 - Especialidade: Agente de Apoio Legislativo.
Escolaridade: nível fundamental.
Atribuições:
Realizar tarefas de suporte à atividade fim do setor de lotação

relacionadas com:
- prestação de atendimento ao público;
- operação de microcomputador, de equipamentos de audiovisual e

de reprografia;
- manutenção de computadores, de impressoras e de máquinas de

calcular;
- conferência, registro e arquivamento de documentos;
- recebimento, armazenamento, controle e expedição de materiais;
- elaboração de relatórios, pesquisas e demonstrativos de pequena

complexidade;
- limpeza e conservação de documentos e equipamentos;
- conferência de estoque e de documentos que envolvam cálculos

de pequena complexidade;
- outras atribuições compatíveis com a especialidade do cargo.

Cargo Efetivo de Nível Médio de Escolaridade
2 - Cargo: Técnico de Apoio Legislativo.
2.1 - Especialidade: Técnico de Apoio Legislativo.
Escolaridade: nível médio.
Atribuições:
- preparar e recuperar informações, instruir processos e auxiliar na

execução de trabalhos relacionados com a atividade fim do órgão de
sua lotação;
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- acompanhar a tramitação dos atos e procedimentos administrativos
e das proposições legislativas;

- auxiliar na implantação, na execução e no acompanhamento de
projetos de natureza administrativa;

- realizar trabalhos de digitação, operar microcomputador e
organizar arquivos técnicos setoriais;

- preparar documentos para análise, indexação e microfilmagem;
- auxiliar, informar e atender usuários relativamente a pesquisas em

livros e periódicos do acervo da instituição;
- prestar atendimento ao público;
- realizar estudos e pesquisas;
- elaborar documentos de interesse do órgão de sua lotação;
- manter organizados os anais da instituição;
- elaborar, analisar e revisar documentos de caráter financeiro;
- realizar levantamentos de disponibilidade financeira ou

orçamentária e elaborar relatórios;
- realizar outras atribuições compatíveis com a especialidade do

cargo.
2.2 - Especialidade: Técnico em Edificações.
Escolaridade: nível médio com formação técnica em Edificações e

registro no órgão de fiscalização profissional competente.
Atribuições:
- executar desenhos estruturais, arquitetônicos, elétricos, hidráulicos

e de cabeamento estruturado em mídia eletrônica;
- especificar produtos, materiais e equipamentos para construção

civil e prestar assistência técnica quanto à sua utilização;
- acompanhar e fiscalizar a execução de obras civis;
- participar da execução de serviços de manutenção de

equipamentos e de instalações em edificações;
- elaborar orçamentos de obras civis e projetos de pequeno porte;
- realizar outras atribuições compatíveis com a especialidade do

cargo.
2.3 - Especialidade: Técnico em Eletrônica.
Escolaridade: nível médio com formação técnica em Eletrônica e

registro no órgão de fiscalização profissional competente.
Atribuições:
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- realizar projeto, instalação e manutenção de equipamentos e
sistemas eletroeletrônicos e de informática;

- prestar apoio a atividades técnicas, executar programas, implantar
e acompanhar projetos, sob a orientação do responsável;

- especificar instrumentos, equipamentos e materiais de uso em
sistemas eletrônicos de áudio, vídeo e acionamentos elétricos;

- operar o sistema de áudio no Plenário, nos Plenarinhos, no
Auditório e em eventos externos;

- responsabilizar-se pelo recebimento e pela conferência técnica de
peças e equipamentos;

- realizar outras atribuições compatíveis com a especialidade do
cargo.

2.4 - Especialidade: Técnico em Eletrotécnica.
Escolaridade: nível médio com formação técnica em Eletrotécnica e

registro no órgão de fiscalização profissional competente.
Atribuições:
- elaborar e desenvolver pequenos projetos de infra-estrutura para

telecomunicações e instalações elétricas em edificações;
- realizar operação e manutenção de subestações elétricas de média

tensão;
- colaborar na elaboração de documentos e de editais de compras e

serviços de eletricidade e de cabeamento estruturado e na
manutenção dos prontuários das instalações elétricas;

- acompanhar e fiscalizar obras e serviços de eletricidade e de
cabeamento estruturado, inclusive quanto a atividades de
manutenção;

- responsabilizar-se pelo recebimento e pela conferência técnica de
materiais e serviços relacionados a eletricidade e a cabeamento
estruturado;

- realizar outras atribuições compatíveis com a especialidade do
cargo.

2.5 - Especialidade: Técnico em Enfermagem.
Escolaridade: nível médio com formação técnica em Enfermagem e

registro no órgão de fiscalização profissional competente.
Atribuições:
- auxiliar o enfermeiro no planejamento, na programação, na
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orientação e na supervisão das atividades de assistência de
enfermagem;

- executar atividades de assistência de enfermagem, exceto aquelas
privativas do enfermeiro;

- organizar o ambiente de trabalho em conformidade com as normas
e os procedimentos de biossegurança;

- fazer registros e elaborar relatórios técnicos;
- realizar outras atribuições compatíveis com a especialidade do

cargo.
2.6 - Especialidade: Técnico em Mecânica.
Escolaridade: nível médio com formação técnica em Mecânica e

registro no órgão de fiscalização profissional competente.
Atribuições:
- planejar, executar e fiscalizar procedimentos de manutenção

mecânica em máquinas e equipamentos;
- participar da elaboração de editais de compras e serviços

referentes a elevadores e a sistemas de ar condicionado;
- especificar materiais, instrumentos e equipamentos;
- executar desenhos estruturais em mídia eletrônica;
- acompanhar a execução de contratos de manutenção de veículos;
- especificar e acompanhar a execução de reparos automotivos;
- responsabilizar-se pelo recebimento e pela conferência técnica de

peças e de serviços automotivos bem como de veículos adquiridos ou
alugados pela instituição;

- realizar outras atribuições compatíveis com a especialidade do
cargo.

2.7 - Especialidade: Técnico em Telecomunicações.
Escolaridade: nível médio com formação técnica em

Telecomunicações e registro no órgão de fiscalização profissional
competente.

Atribuições:
- instalar, operar e fazer a manutenção de equipamentos e de

sistemas de telecomunicações;
- especificar instrumentos, equipamentos e materiais de uso em

sistemas de telecomunicações;
- responsabilizar-se pelo recebimento e pela conferência técnica de
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peças e equipamentos;
- realizar outras atribuições compatíveis com a especialidade do

cargo.
2.8 - Especialidade: Técnico Gráfico.
Escolaridade: nível médio.
Atribuições:
- preparar e operar copiadoras, equipamentos e impressoras nos

diversos formatos e unidades de impressão;
- editar textos e imagens para impressão;
- efetuar o controle de qualidade do material a ser utilizado e do

produto final;
- realizar outras atribuições compatíveis com a especialidade do

cargo.
2.9 - Especialidade: Policial Legislativo Feminino
Escolaridade: nível médio.
Atribuições:
- executar atividades de segurança, policiamento, orientação e

manutenção da ordem nas dependências da instituição;
- garantir a segurança de Deputados, servidores e autoridades nas

dependências da instituição e acompanhá-los por determinação do
Presidente;

- proceder à identificação de pessoas, à retenção de armas ou de
instrumentos agressivos e à inspeção de entrada e saída de veículos
e objetos nas dependências da Assembléia Legislativa;

- proceder à revista de pessoas do sexo feminino nas dependências
da Assembléia Legislativa;

- executar revistas em banheiros, vestiários e espaços de uso
exclusivo de pessoas do sexo feminino;

- escoltar presos e depoentes do sexo feminino sob a
responsabilidade da instituição;

- impedir a colocação de cartazes, emblemas, bandeiras, escritos e
ornamentos não autorizados pelo órgão competente;

- efetuar a detenção de pessoa que cometer delito ou perturbar a
ordem nas dependências da instituição;

- informar à chefia imediata a ocorrência de prática delituosa ou de
conduta que possa comprometer o desempenho das atividades do
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órgão;
- realizar atividades de defesa do patrimônio da Instituição;
- controlar e fiscalizar o uso do cartão de identificação funcional dos

servidores;
- prevenir e combater incêndios nas dependências da instituição e

coordenar a Brigada de Incêndio;
- colaborar em inquéritos ou investigações de natureza policial;
- prestar apoio em atividades de cerimonial;
- realizar outras atribuições compatíveis com a especialidade do

cargo.”.
2.10 - Especialidade: Policial Legislativo Masculino
Escolaridade: nível médio.
Atribuições:
- executar atividades de segurança, policiamento, orientação e

manutenção da ordem nas dependências da Instituição;
- garantir a segurança do Presidente da Assembléia Legislativa;
- garantir a segurança de Deputados, servidores e autoridades nas

dependências da instituição e acompanhá-los por determinação do
Presidente;

- proceder à identificação de pessoas, à retenção de armas ou de
instrumentos agressivos e à inspeção de entrada e saída de veículos
e objetos nas dependências da Assembléia Legislativa;

- proceder à revista de pessoas do sexo masculino nas
dependências da Assembléia Legislativa;

- executar revistas em banheiros, vestiários e espaços de uso
exclusivo de pessoas do sexo masculino;

- escoltar presos e depoentes do sexo masculino sob a
responsabilidade da Instituição;

- impedir a colocação de cartazes, emblemas, bandeiras, escritos e
ornamentos não autorizados pelo órgão competente;

- efetuar a detenção de pessoa que cometer delito ou perturbar a
ordem nas dependências da instituição;

- informar à chefia imediata a ocorrência de prática delituosa ou de
conduta que possa comprometer o desempenho das atividades do
órgão;

- realizar atividades de defesa do patrimônio da instituição;
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- controlar e fiscalizar o uso do cartão de identificação funcional dos
servidores;

- prevenir e combater incêndios nas dependências da instituição e
coordenar a Brigada de Incêndio;

- colaborar em inquéritos ou investigações de natureza policial;
- conduzir veículo automotor para o desempenho de suas

atribuições;
- prestar apoio em atividades de cerimonial;
- realizar outras atribuições compatíveis com a especialidade do

cargo.
Cargos Efetivos de Nível Superior de Escolaridade

3 - Cargo: Analista Legislativo.
3.1 - Especialidade: Analista Legislativo
Escolaridade: curso superior de graduação.
Atribuições:
- realizar trabalhos técnicos relacionados com as atividades da

Secretaria da Assembléia Legislativa;
- participar do planejamento, da execução e do acompanhamento de

atividades, projetos e eventos de natureza institucional;
- redigir documentos e elaborar relatórios de natureza administrativa

ou institucional;
- realizar pesquisas e estudos técnicos relacionados com sua área

de atuação;
- coletar e preparar dados para a elaboração de quadros

estatísticos, demonstrativos e relatórios;
- acompanhar e orientar a execução de atividades relacionadas à

Instituição;
- ministrar palestras e cursos promovidos pela Instituição sobre

assunto relacionado à sua área de atuação;
- realizar outras atribuições compatíveis com a especialidade do

cargo.
3.2 - Especialidade: Analista de Projetos Educacionais.
Escolaridade: curso superior de graduação.
Atribuições:
- identificar as demandas de capacitação de pessoal e de formação

política bem como planejar, organizar, implementar, acompanhar e



2171

avaliar atividades destinadas a esses fins;
- planejar, orientar e controlar atividades de estudo, pesquisa e

produção de conhecimento nas áreas temáticas de interesse da
instituição;

- organizar e manter atualizados cadastros de instituições e
especialistas de sua área de atuação;

- promover intercâmbio e acompanhar parcerias com entidades
afins;

- ministrar palestras e cursos promovidos pela Instituição sobre
assunto relacionado à sua área de atuação;

- realizar outras atribuições compatíveis com a especialidade do
cargo.

3.3 - Especialidade: Analista de Recursos Humanos.
Escolaridade: curso superior de graduação.
Atribuições:
- prestar assessoramento aos órgãos da Instituição nas atividades

relacionadas a gestão de pessoal;
- planejar, organizar, implementar, acompanhar e avaliar processos

internos e externos de suprimento de pessoal;
- participar de processos de integração e ambientação de novos

Deputados e de novos servidores;
- identificar as demandas de capacitação e de desenvolvimento de

pessoal bem como planejar, organizar, implementar, acompanhar e
avaliar atividades destinadas a esses fins;

- acompanhar os processos de pesquisa de clima organizacional,
avaliação de desempenho, estágio probatório e desenvolvimento do
servidor na carreira;

- organizar e manter atualizados cadastros de instituições e
especialistas;

- promover intercâmbio e acompanhar parcerias com entidades
afins;

- planejar e desenvolver, em parceria com outros órgãos da
instituição, campanhas e programas sobre melhorias das condições
funcionais e de qualidade de vida;

- pesquisar, desenvolver e implementar novas técnicas e
metodologias de sua área de atuação;
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- ministrar palestras e cursos promovidos pela Instituição sobre
assunto relacionado à sua área de atuação;

- realizar outras atribuições compatíveis com a especialidade do
cargo.

3.4 - Especialidade: Analista de Sistemas.
Escolaridade: curso superior de graduação com formação em

Ciência da Computação, em Sistemas de Informação ou em áreas
afins ou com especialização na área de Computação.

Atribuições:
- desenvolver, implantar e manter sistemas informatizados;
- especificar e implantar produtos e serviços de informática;
- configurar e administrar a infra-estrutura de informática da

Instituição;
- oferecer suporte a usuários de informática e capacitá-los;
- realizar pesquisas, avaliações e estudos técnicos em sua área de

atuação;
- realizar outras atribuições compatíveis com a especialidade do

cargo.
3.5 - Especialidade: Arquiteto.
Escolaridade: curso superior de graduação com formação em

Arquitetura e registro no órgão de fiscalização profissional
competente.

Atribuições:
- realizar atividades de planejamento, projetos, cálculos,

coordenação e fiscalização relacionadas à execução de serviços
referentes a edificações e suas obras complementares, arquitetura
paisagística e arquitetura de interiores;

- elaborar projeto arquitetônico, estrutural, hidrossanitário, elétrico
em baixa tensão, de central de gás, de prevenção e de combate a
incêndio;

- realizar estudos e pesquisas relacionadas à construção de obras
de caráter artístico ou monumental bem como daquelas tombadas
pelo patrimônio histórico;

- prestar assessoramento na elaboração de editais de licitação sobre
assuntos referentes à sua área de atuação;

- realizar vistoria de imóveis para fins de obtenção de financiamento
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no Fundo de  Apoio  Habitacional da Assembléia Legislativa -
Fundhab -;

- realizar outras atribuições compatíveis com a especialidade do
cargo.

3.6 - Especialidade: Arquivista.
Escolaridade: curso superior de graduação com formação em

Arquivologia.
Atribuições:
- executar registro e tratamento técnico de documentos arquivísticos

da Instituição;
- planejar e manter bases de dados de documentos sob a guarda de

sua unidade administrativa;
- contribuir para o planejamento e a implementação de bancos de

dados de documentação arquivística nos órgãos da Instituição;
- controlar o fluxo de documentos em suportes diversos;
- conduzir a gestão de informações, atender a consultas e realizar

pesquisas;
- coordenar atividades de preparação de documentos para

arquivamento;
- participar da elaboração e da atualização de tabelas de prazos

relativos a guarda e destinação final de documentos;
- orientar os servidores quanto à organização e à preservação de

documentos arquivísticos;
- realizar outras atribuições compatíveis com a especialidade do

cargo.
3.7 - Especialidade: Assistente Social.
Escolaridade: curso superior de graduação com formação em

Serviço Social e registro no órgão de fiscalização profissional
competente.

Atribuições:
- participar de projetos e programas de adequação funcional do

servidor e de preparação para a aposentadoria;
- desenvolver em conjunto com profissionais das áreas de medicina,

de psicologia e outras o estudo e o acompanhamento de casos
específicos de natureza social;

- prestar atendimento familiar em caso de moléstia grave e de
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falecimento de servidor;
- elaborar relatórios técnicos e sistematizados, por meio de dados

estatísticos, das atividades de assistência social;
- realizar avaliação socioeconômica do servidor para

acompanhamento de processo funcional;
- emitir laudos e pareceres técnicos relacionados a matéria

específica de Serviço Social;
- realizar estudos, orientar, implantar, coordenar e executar projetos

e programas na área de Serviço Social;
- ministrar palestras e cursos promovidos pela instituição sobre

assunto relacionado à sua área de atuação;
- realizar outras atribuições compatíveis com a especialidade do

cargo.
3.8 - Especialidade: Bibliotecário.
Escolaridade: curso superior de graduação com formação em

Biblioteconomia.
Atribuições:
- atuar na composição, na preservação e na organização de acervos

de bibliotecas e de centros de documentação da Instituição;
- definir critérios para seleção, armazenamento, catalogação e

recuperação, em meios diversos, de informações de interesse da
Instituição;

- participar do planejamento, do desenvolvimento, da manutenção e
da gestão de bancos de dados, exclusivos ou compartilhados, de
setores da Instituição;

- elaborar e manter disponível e atualizado o vocabulário controlado
para representação de assuntos em bancos de dados institucionais;

- atualizar bases de dados de sistemas de informação da Instituição;
- atender a demandas de informações dos públicos interno e externo

relacionadas com atividades institucionais;
- executar programas de treinamento para operadores e usuários de

bancos de dados setoriais;
- realizar outras atribuições compatíveis com a especialidade do

cargo.
3.9 - Especialidade: Consultor Administrativo.
Escolaridade: curso superior de graduação com formação em
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Administração de Empresas ou em Administração Pública.
Atribuições:
- elaborar, executar e acompanhar projetos, pesquisas e estudos

nas áreas de material, serviço, patrimônio, sistemas de informações e
organizações e métodos, voltados para o aprimoramento
organizacional;

- colher, sistematizar e interpretar dados, informações e indicadores
referentes a desempenho setorial, custos, resultados, preços e
cotações;

- prestar assessoramento nos processos de compra e de
contratação de bens e serviços;

- assessorar a gestão e a fiscalização de contratos;
- auxiliar e prestar assessoramento nas atividades de suporte

logístico da instituição;
- ministrar palestras e cursos promovidos pela instituição sobre

assunto relacionado à sua área de atuação;
- emitir pareceres e laudos;
- realizar outras atribuições compatíveis com a especialidade do

cargo.
3.10 - Especialidade: Consultor em Direito.
Escolaridade: curso superior de graduação com formação em

Direito.
Atribuições:
- “prestar consultoria às Comissões, aos Deputados e aos titulares

dos órgãos da Assembléia Legislativa no desempenho de suas
competências institucionais, especialmente em matérias relacionadas
a Direito Constitucional, Administrativo, Tributário, Previdenciário, do
Consumidor, Eleitoral, Financeiro e Penal, ressalvadas as atribuições
do Procurador;”.

- elaborar estudos, pesquisas, informações, instruções e minutas de
proposições legislativas;

- prestar assessoramento jurídico às atividades parlamentares de
fiscalização e controle externo da administração pública e fornecer
subsídios aos processos de acompanhamento e de avaliação de
políticas públicas;

- prestar consultoria temática às reuniões de Plenário, quando
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necessário;
- assessorar Deputados em atividades político-parlamentares;
- realizar estudos jurídicos de apoio a atividades institucionais e

administrativas;
- prestar assessoramento em projetos e eventos de caráter

institucional;
- ministrar palestras e cursos promovidos pela instituição sobre

assunto relacionado à sua área de atuação;
- realizar outras atribuições compatíveis com a especialidade do

cargo.
3.11 - Especialidade: Consultor Legislativo.
Escolaridade: curso superior de graduação.
Atribuições:
- prestar consultoria às Comissões, aos Deputados e aos titulares

dos órgãos da Assembléia Legislativa no desempenho de suas
competências institucionais, sobre matéria relacionada à sua área de
atuação;

- elaborar estudos, pesquisas, informações, instruções e minutas de
proposições legislativas;

- prestar assessoramento às atividades parlamentares de
fiscalização e controle externo da administração pública e fornecer
subsídios aos processos de acompanhamento e avaliação de políticas
públicas, conforme sua área de atuação;

- prestar consultoria temática às reuniões de Plenário, quando
necessário;

- assessorar Deputados em atividades político-parlamentares;
- realizar estudos de apoio a atividades institucionais e

administrativas;
- prestar assessoramento em projetos e eventos de caráter

institucional;
- ministrar palestras e cursos promovidos pela instituição sobre

assunto relacionado à sua área de atuação;
- realizar outras atribuições compatíveis com a especialidade do

cargo.
3.12 - Especialidade: Consultor de Processo Legislativo.
Escolaridade: curso superior de graduação.
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Atribuições:
- preparar e organizar reuniões de Plenário e de Comissões;
- assessorar o Presidente e os Deputados durante as reuniões de

Plenário e de Comissões em matéria regimental ou constitucional
relacionada com o processo legislativo;

- redigir e revisar documentos do processo legislativo relativos ao
desenvolvimento dos trabalhos em Plenário e nas Comissões;

- inscrever oradores para pronunciamento no Grande Expediente
das reuniões de Plenário ou para discussão ou encaminhamento de
votação das proposições;

- prestar assessoramento ao Presidente e aos Deputados em
eventos institucionais da Assembléia Legislativa, na Capital e no
interior;

- assessorar os Deputados e prestar informações aos servidores da
instituição e ao público externo sobre questões relativas ao processo
legislativo;

- responsabilizar-se pela guarda e pelo encaminhamento de
documentos do processo legislativo;

- ministrar palestras e cursos promovidos pela instituição sobre
assunto relacionado à sua área de atuação;

- repassar informações sobre o processo legislativo aos setores
responsáveis pela divulgação das atividades institucionais;

- realizar outras atribuições compatíveis com a especialidade do
cargo.

3.13 - Especialidade: Contador.
Escolaridade: curso superior de graduação com formação em

Ciências Contábeis e registro no órgão de fiscalização profissional
competente.

Atribuições:
- elaborar ou auxiliar na elaboração de balanços, balancetes e

demonstrativos da execução orçamentária, financeira e contábil bem
como análises, pareceres e recomendações necessários à instrução
dos processos de prestação de contas mensais e anuais dos
ordenadores de despesa;

- examinar o plano de contas e registro dos fatos da gestão
orçamentária, financeira e patrimonial da instituição;
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- atuar como assistente técnico em processos judiciais, por
indicação do órgão responsável pela representação da Assembléia
nesses processos;

- prestar assessoramento no processo de elaboração da proposta
orçamentária da instituição e do Fundo de Apoio Habitacional da
Assembléia Legislativa - Fundhab -;

- realizar outras atribuições compatíveis com a especialidade do
cargo.

3.14 - Especialidade: Dentista.
Escolaridade: curso superior de graduação com formação em

Odontologia e registro no órgão de fiscalização profissional
competente.

Atribuições:
- realizar procedimentos odontológicos profiláticos e de atendimento

de urgência;
- elaborar laudos, perícias, atestados, relatórios e fichas

odontológicas;
- proceder ao exame periódico dos servidores;
- planejar e desenvolver, em parceria com outros órgãos da

instituição, campanhas e programas sobre melhorias das condições
funcionais e de qualidade de vida;

- pesquisar, desenvolver e implementar novas técnicas e
metodologias de sua área de atuação;

- ministrar palestras e cursos promovidos pela instituição sobre
assunto relacionado à sua área de atuação;

- realizar outras atribuições compatíveis com a especialidade do
cargo.

3.15 - Especialidade: Enfermeiro.
Escolaridade: curso superior de graduação com formação em

Enfermagem e registro no órgão de fiscalização profissional
competente.

Atribuições:
- planejar, coordenar e executar os serviços de assistência de

enfermagem na Assembléia;
- orientar, executar e supervisionar as tarefas de esterilização de

material médico e demais atividades de controle sistemático de
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infecções e contaminações nos ambulatórios e consultórios do setor;
- participar do planejamento, da execução e da avaliação de

programas de promoção da saúde e prevenção de doenças e de
higiene e segurança no trabalho;

- supervisionar o trabalho do Técnico de Enfermagem;
- planejar e desenvolver, em parceria com outros setores da

instituição, campanhas e programas sobre qualidade de vida e de
melhoria das condições funcionais na Assembléia;

- pesquisar, desenvolver e implementar novas técnicas e
metodologias próprias de sua área de atuação;

- ministrar palestras e cursos promovidos pela instituição sobre
assunto relacionado à sua área de atuação;

- realizar outras atribuições compatíveis com a especialidade do
cargo.

3.16 - Especialidade: Engenheiro Civil.
Escolaridade: curso superior de graduação com formação em

Engenharia Civil e registro no órgão de fiscalização profissional
competente.

Atribuições:
- realizar atividades de planejamento, projeto, cálculo, coordenação

e fiscalização de serviços referentes a edificações, estruturas, redes
hidráulicas e combate a incêndio;

- elaborar orçamentos, pareceres, laudos, relatórios, especificar
materiais e realizar vistorias;

- prestar assessoramento na elaboração de editais de licitação para
execução de obras, prestação de serviços e aquisição de bens;

- fiscalizar o cumprimento dos contratos administrativos em seus
aspectos técnicos;

- promover a capacitação de pessoal;
- acompanhar os processos de aprovação de projetos de obras civis

nos órgãos competentes;
- realizar outras atribuições compatíveis com a especialidade do

cargo.
3.17 - Especialidade: Engenheiro de Telecomunicações.
Escolaridade: curso superior de graduação com formação em

Engenharia de Telecomunicações e registro no órgão de fiscalização
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profissional competente.
Atribuições:
- realizar atividades de planejamento, projeto, cálculo, coordenação

e fiscalização relacionadas a propagação de ondas de rádio e
antenas, comunicação de dados, redes de computação, redes de
telecomunicações, comunicação via satélite e microondas,
comunicação multimídia, telefonia, rádio, televisão, infra-estrutura e
serviços de comunicações;

- planejar, especificar, projetar e implementar sistemas de
comunicações e de transmissão de voz, dados e imagens;

- operar, inspecionar, periciar e realizar manutenção de
equipamentos e sistemas de telecomunicações;

- prestar consultoria técnica, supervisionar e coordenar estudos e
projetos de sistemas de comunicações;

- promover a capacitação de pessoal;
- realizar outras atribuições compatíveis com a especialidade do

cargo.
3.18 - Especialidade: Engenheiro Eletricista.
Escolaridade: curso superior de graduação com formação em

Engenharia Elétrica e registro no órgão de fiscalização profissional
competente.

Atribuições:
- realizar atividades de planejamento, projeto, cálculo, coordenação

e fiscalização de serviços referentes a instalações elétricas,
acionamentos eletromecânicos, cabeamento estruturado, sistemas de
medição e controle elétrico e materiais elétricos;

- elaborar orçamentos, pareceres, laudos, relatórios e realizar
vistorias;

- operar, inspecionar, periciar e realizar manutenção de
equipamentos elétricos;

- prestar assessoramento na elaboração de editais de licitação para
execução de obras, prestação de serviços e aquisição de bens,
relacionados com sua área de atuação;

- fiscalizar o cumprimento dos contratos administrativos em seus
aspectos técnicos;

- promover a capacitação de pessoal;
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- acompanhar os processos de aprovação de projetos elétricos nos
órgãos competentes;

- realizar outras atribuições compatíveis com a especialidade do
cargo.

3.19 - Especialidade: Engenheiro Mecânico.
Escolaridade: curso superior de graduação com formação em

Engenharia Mecânica e registro no órgão de fiscalização profissional
competente.

Atribuições:
- realizar atividades de planejamento, projetos, cálculos,

coordenação e fiscalização relacionadas a processos mecânicos,
máquinas de tração mecânica, elevadores, bombas e instalações de
bombeamento, veículos automotores, sistemas de produção,
transmissão e utilização de calor, sistemas de refrigeração e de ar
condicionado;

- elaborar orçamentos, pareceres, laudos, relatórios e realizar
vistorias;

- operar, inspecionar, periciar e realizar manutenção de
equipamentos elétricos;

- prestar assessoramento na elaboração de editais de licitação para
execução de obras, prestação de serviços e aquisição de bens,
relacionados com sua área de atuação;

- fiscalizar o cumprimento dos contratos administrativos nos seus
aspectos técnicos;

- promover a capacitação de pessoal;
- acompanhar os processos de aprovação de projetos elétricos nos

órgãos competentes;
- realizar outras atribuições compatíveis com a especialidade do

cargo.
3.20 - Especialidade: Fisioterapeuta.
Escolaridade: curso superior de graduação com formação em

Fisioterapia e registro no órgão de fiscalização profissional
competente.

Atribuições:
- proceder a diagnóstico fisioterápico;
- planejar e executar tratamentos fisioterápicos;
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- orientar os familiares sobre o acompanhamento do servidor em
tratamentos fisioterápicos, quando necessário;

- planejar e desenvolver, em parceria com outros órgãos da
instituição, campanhas e programas sobre melhorias das condições
funcionais e de qualidade de vida;

- pesquisar, desenvolver e implementar novas técnicas e
metodologias de sua área de atuação;

- ministrar palestras e cursos promovidos pela instituição sobre
assunto relacionado à sua área de atuação;

- realizar outras atribuições compatíveis com a especialidade do
cargo.

3.21 - Especialidade: Historiador.
Escolaridade: curso superior de graduação com formação em

História.
Atribuições:
- planejar, elaborar, orientar e desenvolver programas de pesquisa

histórica sobre o Poder Legislativo e a história política do Estado de
Minas Gerais;

- coordenar trabalhos de pesquisa, organização e análise de dados
e informações históricas;

- promover intercâmbio com instituições de pesquisa;
- ministrar palestras e cursos promovidos pela instituição sobre

assunto relacionado à sua área de atuação;
- realizar outras atribuições compatíveis com a especialidade do

cargo.
3.22 - Especialidade: Jornalista.
Escolaridade: curso superior de graduação com formação em

Comunicação Social na área de Jornalismo e registro no órgão de
fiscalização profissional competente.

Atribuições:
- realizar a cobertura jornalística onde houver demanda da

instituição;
- divulgar as atividades institucionais de acordo com a orientação da

Assembléia Legislativa;
- redigir textos jornalísticos relacionados às atividades da instituição

e divulgá-los nos meios de comunicação;
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- prestar assessoria de comunicação ao Presidente e a outras
autoridades da instituição;

- assessorar e acompanhar o trabalho dos jornalistas de outros
órgãos e entidades que necessitarem de informações sobre as
atividades da instituição;

- participar do planejamento, da execução e da avaliação de
pesquisas de opinião pública para fins institucionais;

- propor, participar da elaboração e acompanhar a execução de
ações de “marketing” institucional e de publicidade de interesse da
instituição;

- participar da elaboração, da execução e da avaliação de
estratégias de interlocução e posicionamento da instituição com seus
públicos;

- participar do planejamento, da execução e da avaliação de projetos
especiais de comunicação;

- coordenar a gestão da página da Assembléia Legislativa na
internet e na intranet;

- coordenar e executar o credenciamento dos jornalistas e dos meios
de comunicação para a cobertura jornalística das atividades
institucionais;

- produzir, redigir roteiros e editar programas de entrevistas,
reportagens, telejornal, documentários e vídeos institucionais;

- selecionar áudio e imagens para o arquivo permanente dos
sistemas de rádio e TV da instituição;

- coordenar a gravação e a transmissão ao vivo de reuniões e
eventos institucionais;

- ancorar jornal, debate ou entrevistas gravadas ou transmitidas ao
vivo;

- redigir, gravar e enviar material jornalístico da instituição às
emissoras de rádio que o solicitarem;

- coordenar o recebimento de matérias gravadas em áudio enviadas
à Assembléia Legislativa por emissoras de rádio;

- realizar outras atribuições compatíveis com a especialidade do
cargo.

3.23 - Especialidade: Médico.
Escolaridade: curso superior de graduação com formação em
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Medicina com especialização em Clínica Médica e registro no órgão
de fiscalização profissional competente.

Atribuições:
- proceder ao exame de pacientes, realizar diagnósticos e

tratamentos clínicos e de natureza profilática;
- requisitar e interpretar exames complementares;
- orientar e controlar o trabalho de enfermagem;
- atuar no controle de moléstias transmissíveis, na realização de

inquéritos epidemiológicos e em trabalhos de educação sanitária;
- encaminhar pacientes para assistência complementar;
- proceder ao exame de candidatos ao ingresso nos serviços da

instituição e ao exame periódico dos servidores;
- fornecer atestados e laudos médicos;
- realizar perícias médicas;
- realizar estudos, orientar, implantar, coordenar e executar projetos

e programas especiais de saúde no âmbito da instituição;
- planejar e desenvolver, em parceria com outros órgãos da

instituição, campanhas e programas sobre melhorias das condições
funcionais e de qualidade de vida;

- pesquisar, desenvolver e implementar novas técnicas e
metodologias de sua área de atuação;

- ministrar palestras e cursos promovidos pela instituição sobre
assunto relacionado com sua área de atuação;

- realizar outras atribuições compatíveis com a especialidade do
cargo.

3.24 - Especialidade: Médico Cardiologista.
Escolaridade: curso superior de graduação com formação em

Medicina com especialização em Cardiologia e registro no órgão de
fiscalização profissional competente.

Atribuições:
- proceder ao exame de pacientes, realizar diagnósticos e

tratamentos clínicos e de natureza profilática;
- realizar atendimentos de urgência e de emergência cardiológicas;
- executar exames clínico-cardiológicos e eletrocardiogramas;
- requisitar e interpretar exames complementares;
- atuar em conjunto com outros especialistas em diagnósticos
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diferenciais e na interpretação de exames complementares no âmbito
da cardiologia;

- orientar e controlar o trabalho de enfermagem;
- atuar no controle de moléstias transmissíveis, na realização de

inquéritos epidemiológicos e em trabalhos de educação sanitária;
- planejar e acompanhar a execução de programas de prevenção de

doenças cardiovasculares;
- encaminhar pacientes para assistência complementar;
- proceder ao exame de candidatos ao ingresso nos serviços da

instituição e ao exame periódico dos servidores;
- fornecer atestados e laudos médicos;
- realizar perícias médicas;
- realizar estudos, orientar, implantar, coordenar e executar projetos

e programas especiais de saúde no âmbito da instituição;
- planejar e desenvolver, em parceria com outros órgãos da

instituição, campanhas e programas sobre melhorias das condições
funcionais e de qualidade de vida;

- pesquisar, desenvolver e implementar novas técnicas e
metodologias de sua área de atuação;

- ministrar palestras e cursos promovidos pela instituição sobre
assunto relacionado à sua área de atuação;

- realizar outras atribuições compatíveis com a especialidade do
cargo.

3.25 - Especialidade: Médico do Trabalho.
Escolaridade: curso superior de graduação com formação em

Medicina com especialização em Medicina do Trabalho e registro no
órgão de fiscalização profissional competente.

Atribuições:
- proceder ao exame de pacientes, realizar diagnósticos e

tratamentos clínicos e de natureza profilática;
- requisitar e interpretar exames complementares;
- orientar e controlar o trabalho de enfermagem;
- atuar no controle de moléstias transmissíveis, na realização de

inquéritos epidemiológicos e em trabalhos de educação sanitária;
- encaminhar pacientes para assistência complementar;
- proceder ao exame de candidatos ao ingresso nos serviços da
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instituição e ao exame periódico dos servidores;
- fornecer atestados e laudos médicos;
- realizar perícias médicas;
- realizar estudos, orientar, implantar, coordenar e executar projetos

e programas especiais de saúde no âmbito da instituição;
- realizar estudos, pesquisas e projetos relacionados ao ambiente e

à segurança do trabalho, à ergonomia e à saúde ocupacional;
- atuar visando à prevenção de doenças, à promoção e à

preservação da saúde, tendo em vista os ambientes e as condições
de trabalho dos membros e dos servidores da instituição;

- proceder a exame do servidor visando à sua alocação em função
compatível com suas condições de saúde, quando necessário;

- comunicar formalmente ao superior competente suspeita ou
comprovação de transtornos de saúde atribuíveis ao trabalho;

- planejar e desenvolver, em parceria com outros órgãos da
instituição, campanhas e programas sobre melhorias das condições
funcionais e de qualidade de vida;

- pesquisar, desenvolver e implementar novas técnicas e
metodologias de sua área de atuação;

- ministrar palestras e cursos promovidos pela instituição sobre
assunto relacionado com a sua área de atuação;

- realizar outras atribuições compatíveis com a especialidade do
cargo.

3. 26 - Especialidade: Programador Visual.
Escolaridade: curso superior de graduação com formação em

“Design” Gráfico, em Comunicação Social na área de Publicidade e
Propaganda ou nas áreas de Artes Visuais, Artes Gráficas ou
Produção Editorial, com diploma devidamente registrado ou inscrito
nos órgãos competentes.

Atribuições:
- criar e desenvolver projetos de programação visual;
- criar e executar projetos gráficos para material impresso e páginas

na internet;
- operar processos de tratamento de imagem e de sistemas de

prova;
- participar do planejamento e da execução de programas, projetos e
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campanhas de "marketing" institucional e publicidade de interesse da
instituição;

- manter e atualizar páginas na internet;
- realizar outras atribuições compatíveis com a especialidade do

cargo.
3.27 - Especialidade: Psicólogo.
Escolaridade: curso superior de graduação com formação em

Psicologia e registro no órgão de fiscalização profissional competente.
Atribuições:
- elaborar diagnóstico psicológico, inclusive com aplicação e

interpretação de testes, quando necessário, visando a orientar e a
acompanhar o processo de adequação funcional do servidor;

- prestar assessoramento à área de recursos humanos nas ações
relacionadas com gestão de pessoal;

- participar da elaboração, da implementação e do acompanhamento
de políticas de recursos humanos;

- acompanhar processo de psicoterapia do servidor, quando
necessário;

- planejar e desenvolver, em parceria com outros órgãos da
instituição, campanhas e programas sobre melhorias das condições
funcionais e de qualidade de vida;

- pesquisar, desenvolver e implementar novas técnicas e
metodologias de sua área de atuação;

- ministrar palestras e cursos promovidos pela instituição sobre
assunto relacionado com a sua área de atuação;

- realizar outras atribuições compatíveis com a especialidade do
cargo.

3.28 - Especialidade: Redator-Revisor.
Escolaridade: curso superior de graduação.
Atribuições:
- Prestar assessoramento às Comissões, aos Deputados e aos

titulares dos órgãos da Assembléia Legislativa no desempenho de
suas competências institucionais, sobre matéria relacionada com a
sua área de atuação.

- redigir e revisar proposições e documentos do processo legislativo;
- redigir e revisar textos, peças e publicações para divulgação
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institucional;
- apresentar estudos, palestras e cursos sobre assuntos de sua área

de atuação;
- acompanhar os processos de elaboração dos textos produzidos em

eventos institucionais e revisá-los;
- ministrar palestras e cursos promovidos pela instituição sobre

assunto relacionado com a sua área de atuação;
- realizar outras atribuições compatíveis com a especialidade do

cargo.
3.29 - Especialidade: Relações-Públicas.
Escolaridade: curso superior de graduação com formação em

Comunicação Social na área de Relações Públicas e registro no órgão
de fiscalização profissional competente.

Atribuições:
- criar e manter canais de relacionamento entre a Assembléia e seus

públicos;
- prestar assessoria de relações públicas, infra-estrutura e logística

em eventos realizados pela Assembléia Legislativa e acompanhar
eventos promovidos por terceiros em que haja representação da
instituição;

- planejar, executar e avaliar projetos especiais de comunicação;
- propor ações de integração dos servidores;
- planejar e desenvolver campanhas institucionais dirigidas aos

públicos estratégicos e à formação da opinião pública;
- planejar, junto com outros setores da instituição, as providências

necessárias à recepção dos novos Deputados e coordenar as
atividades de contato, ambientação e acompanhamento a serem
implementadas para esse fim;

- prestar assessoramento aos órgãos da Assembléia Legislativa
sobre temas referentes a comunicação institucional e à elaboração de
peças publicitárias e de propaganda;

- planejar e executar providências relacionadas às solenidades de
posse do Governador e dos Deputados;

- consolidar e divulgar a agenda institucional da instituição;
- avaliar a satisfação do público com relação aos eventos

institucionais;
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- planejar, executar e acompanhar pesquisas de opinião pública para
fins institucionais;

- planejar e executar atividades de cerimonial, inclusive a
assesssoria ao Presidente, aos membros da Mesa e aos Conselhos
das Medalhas do Mérito Legislativo, da Ordem do Mérito Funcional, da
Inconfidência e Santos Dumont;

- realizar outras atribuições compatíveis com a especialidade do
cargo.

3.30 - Especialidade: Taquígrafo.
Escolaridade: curso superior de graduação.
Atribuições:
- executar o apanhamento taquigráfico das reuniões de Plenário e

das Comissões, bem como dos eventos institucionais, político-
parlamentares e administrativos;

- fazer a transcrição do apanhamento taquigráfico feito ao vivo e das
gravações em fitas magnéticas ou por sistema de gravação digital;

- alimentar o Banco de Pronunciamentos e o Banco de Dados
Comissão;

- realizar outras atribuições compatíveis com a especialidade do
cargo.

4 - Cargo: Procurador.
Escolaridade: curso superior de graduação com formação em Direito

e registro no órgão de fiscalização profissional competente.
Atribuições:
- representar a Assembléia em juízo ou extrajudicialmente, por

delegação de poderes;
- representar o Estado em processo judicial que versar sobre ato

praticado pelo Poder Legislativo ou por sua administração;
- prestar assessoramento de natureza jurídica;
- realizar estudos e pesquisas de interesse da Assembléia

Legislativa sobre assuntos jurídicos;
- emitir pareceres de natureza jurídica sobre matéria administrativa

ou institucional;
- elaborar minutas de editais, contratos, regulamentos e outros

documentos;
- orientar comissões de sindicância e de inquérito administrativo e
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participar de comissões de processo administrativo disciplinar e de
licitação;

- apresentar à Mesa da Assembléia propostas de medidas jurídicas
visando a salvaguardar os interesses da instituição;

- prestar assessoramento jurídico ao Procon Assembléia, bem como
representá-lo judicialmente, por delegação de poderes, nas hipóteses
previstas no art. 81 da Lei federal nº 8.078, de 11 de setembro de
1990;

- ministrar palestras e cursos promovidos pela instituição sobre
assunto relacionado com a sua área de atuação;

- realizar outras atribuições compatíveis com a especialidade do
cargo.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 19 de dezembro de
2007.

Alberto Pinto Coelho, Presidente - Dinis Pinheiro, relator - Doutor
Viana - José Henrique - Roberto Carvalho - Tiago Ulisses - Alencar da
Silveira Jr.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 1.887/2007
(Redação do Vencido)

Dispõe sobre as especialidades e as atribuições dos cargos de
provimento efetivo da Secretaria da Assembléia Legislativa e dá
outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1º - O ingresso na carreira correspondente aos cargos efetivos

do Quadro de Pessoal da Secretaria da Assembléia Legislativa dar-
se-á no primeiro padrão de vencimento da classe inicial do respectivo
cargo, observado o disposto no “caput” do art. 5º da Resolução nº
5.130, de 4 de maio de 1993.

Parágrafo único - As especialidades dos cargos de provimento
efetivo da Assembléia Legislativa, com as respectivas atribuições e
exigências de escolaridade e formação específica, passam a ser as
constantes no Anexo desta resolução.

Art. 2º - O edital de concurso público para provimento de cargos
efetivos no quadro de pessoal da Secretaria da Assembléia Legislativa
poderá prever:

I - áreas de seleção distintas para as especialidades previstas no
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Anexo desta resolução, em razão das características da atividade a
ser desempenhada;

II - necessidade de realização de treinamento específico para o
desempenho das atribuições do cargo;

III - prova de títulos;
IV - restrições e condicionantes decorrentes de atividade inerente ao

cargo a ser provido.
Art. 3º - A escolaridade e a formação específica exigidas para as

especialidades previstas no Anexo desta resolução devem ser
reconhecidas pelo Ministério da Educação - MEC.

Art. 4º - O servidor ocupante de cargo do quadro de pessoal da
Secretaria da Assembléia Legislativa deverá realizar, mediante
convocação, deslocamento ou viagem a serviço da instituição, para
desempenho de atividades compreendidas no âmbito de suas
atribuições.

Art. 5º - O edital de concurso público destinado ao provimento do
cargo de Técnico de Apoio Legislativo na especialidade de Policial
Legislativo preverá, em caráter eliminatório, além de outros, os
seguintes requisitos:

I - aprovação em avaliação de idoneidade moral e social e em
exames psicotécnico, de esforço físico e de capacidade física e
mental;

II - comprovação de ausência de antecedentes criminais.
§ 1º - O quantitativo de vagas para o sexo feminino não poderá

exceder 25% (vinte e cinco por cento) das vagas destinadas, no edital,
à especialidade a que se refere o “caput” deste artigo.

§ 2º - Na hipótese de nomeação excedente do número de vagas
previstas no edital, será observado o disposto no § 1º deste artigo em
relação ao número de vagas que forem preenchidas.

Art. 6º - A Secretaria da Assembléia Legislativa expedirá carteira de
identificação funcional de Deputados e servidores, tendo o objetivo de
identificar o titular no desempenho de suas funções, com fé pública e
validade em todo o território nacional.

§ 1º - O servidor ocupante do cargo de Técnico de Apoio Legislativo
na especialidade de Policial Legislativo, no efetivo exercício das
atribuições típicas descritas no item 2.9 do Anexo desta resolução,
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portará carteira de identificação policial expedida na forma do disposto
neste artigo.

§ 2º - A Mesa da Assembléia estabelecerá, por meio de
regulamento, as normas de emissão, controle e recolhimento da
carteira a que se refere este artigo.

Art. 7º - O enquadramento do servidor ativo na data da publicação
desta resolução nas especialidades previstas no Anexo dar-se-á:

I - na especialidade de Agente de Apoio Legislativo, prevista no item
1.1 do Anexo desta resolução, no caso de servidor ocupante do cargo
de Agente de Apoio Legislativo;

II - na especialidade de Policial Legislativo, prevista no item 2.9 do
Anexo desta resolução, no caso de servidor ocupante do cargo de
Técnico de Apoio Legislativo que tenha sido nomeado em decorrência
de aprovação em concurso público para o cargo de Agente de
Segurança previsto no Anexo IV da Resolução nº 5.086, de 31 de
agosto de 1990;

III - na especialidade de Técnico de Apoio Legislativo, prevista no
item 2.1 do Anexo desta resolução, no caso de servidor ocupante do
cargo de Técnico de Apoio Legislativo que não se enquadre nos
termos do disposto no inciso II do “caput” deste artigo;

IV - nas especialidades previstas no Anexo desta resolução relativas
ao cargo de Analista Legislativo no caso de servidor ocupante desse
cargo, mantida a especialidade prevista no Anexo VII da Resolução nº
5.086, de 1990, na qual o servidor estiver classificado.

Parágrafo único - Na hipótese de não-coincidência de
especialidades, para fins de aplicação do disposto no inciso IV do
"caput" deste artigo, o enquadramento dar-se-á, conforme o caso, nos
termos de regulamento da Assembléia Legislativa, observando-se a
correlação entre as atribuições previstas no Anexo desta resolução e
nos Anexos IV e VII da Resolução nº 5.086, de 1990.

Art. 8º - Para fins de desenvolvimento do servidor na carreira e
aplicação do disposto no § 2º do art. 1º da Lei nº 16.833, de 20 de
julho de 2007, serão incluídos, na forma de regulamento da
Assembléia Legislativa, padrões de vencimento em classes das
carreiras instituídas pela Lei nº 15.014, de 15 de janeiro de 2004, e
pela Resolução nº 5.214, de 23 de dezembro de 2003, conforme se
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segue:
I - o VL-17:
a) na Classe I do cargo de Agente de Apoio Legislativo, prevista nos

Anexos I e IV da Lei nº 15.014, de 2004;
b) na Classe I do cargo de Agente de Execução das Atividades da

Secretaria, prevista no Anexo V da Lei nº 15.014, de 2004;
II - o VL-57:
a) na Classe III do cargo de Técnico de Apoio Legislativo, prevista

no Anexo IV da Lei nº 15.014, de 2004;
b) na Classe II dos cargos de Analista Legislativo e de Procurador,

prevista no Anexo I da Lei nº 15.014, de 2004;
c) na Classe III do cargo de Oficial de Execução das Atividades da

Secretaria, prevista no Anexo V da Lei nº 15.014, de 2004;
d) na Classe II do cargo de Técnico de Execução das Atividades da

Secretaria, prevista no Anexo V da Lei nº 15.014, de 2004;
III - o VL-60:
a) na Classe Especial do cargo de Técnico de Apoio Legislativo,

prevista no Anexo IV da Lei nº 15.014, de 2004;
b) na Classe II dos cargos de Analista Legislativo e de Procurador,

prevista no Anexo I da Lei nº 15.014, de 2004;
c) na Classe Especial do cargo de Oficial de Execução das

Atividades da Secretaria, prevista no Anexo V da Lei nº 15.014, de
2004;

d) na Classe II do cargo de Técnico de Execução das Atividades da
Secretaria, prevista no Anexo V da Lei nº 15.014, de 2004.

Art. 9º - Ficam extintos com a vacância os cargos de Agente de
Apoio Legislativo e de Agente de Execução das Atividades da
Secretaria.

Art. 10 - Ficam transformados três cargos de Analista Legislativo,
código AL-AN, a que se refere o art. 3º da Lei nº 15.014, de 15 de
janeiro de 2004, em três cargos de Procurador, código AL-PR.

Art. 11 - O “caput” do art. 11 da Resolução nº 5.195, de 4 de julho de
2000, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 12 - O CFAL terá duração de, no máximo, um semestre, com
carga horária mínima de cento e oitenta horas e máxima de duzentas
e setenta horas, aí incluídas as atividades em sala de aula e as
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extraclasse.”.
Art. 13 - Ficam revogados os §§ 2º a 4º do art. 67, o § 4º do art. 69,

o art. 71 e o inciso II do “caput” do art. 227 da Resolução nº 800, de 5
de janeiro de 1967; o art. 78, os §§ 2º a 4º do art. 80, o § 2º do art. 81,
o art. 83, o § 2º do art. 85 e o inciso II do “caput” do art. 199 da
Deliberação da Mesa nº 269, de 4 de maio de 1983; e o Anexo VII da
Resolução nº 5.086, de 31 de agosto de 1990.

Art. 14 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Anexo

Especificação das Especialidades, das Atribuições e da Escolaridade
dos Cargos de Provimento Efetivo da Secretaria da Assembléia

Legislativa
(a que se refere o parágrafo único do art. 1º da Resolução nº , de de

de 2007)
Cargo Efetivo de Nível Fundamental de Escolaridade

1 - Cargo: Agente de Apoio Legislativo.
1.1 - Especialidade: Agente de Apoio Legislativo.
Escolaridade: nível fundamental.
Atribuições:
Realizar tarefas de suporte à atividade fim do setor de lotação

relacionadas com:
- prestação de atendimento ao público;
- operação de microcomputador, de equipamentos de audiovisual e

de reprografia;
- manutenção de computadores, de impressoras e de máquinas de

calcular;
- conferência, registro e arquivamento de documentos;
- recebimento, armazenamento, controle e expedição de materiais;
- elaboração de relatórios, pesquisas e demonstrativos de pequena

complexidade;
- limpeza e conservação de documentos e equipamentos;
- conferência de estoque e de documentos que envolvam cálculos

de pequena complexidade;
- outras atribuições compatíveis com a especialidade do cargo.

Cargo Efetivo de Nível Médio de Escolaridade
2 - Cargo: Técnico de Apoio Legislativo.
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2.1 - Especialidade: Técnico de Apoio Legislativo.
Escolaridade: nível médio.
Atribuições:
- preparar e recuperar informações, instruir processos e auxiliar na

execução de trabalhos relacionados com a atividade fim do órgão de
sua lotação;

- acompanhar a tramitação dos atos e procedimentos administrativos
e das proposições legislativas;

- auxiliar na implantação, na execução e no acompanhamento de
projetos de natureza administrativa;

- realizar trabalhos de digitação, operar microcomputador e
organizar arquivos técnicos setoriais;

- preparar documentos para análise, indexação e microfilmagem;
- auxiliar, informar e atender usuários relativamente a pesquisas em

livros e periódicos do acervo da instituição;
- prestar atendimento ao público;
- realizar estudos e pesquisas;
- elaborar documentos de interesse do órgão de sua lotação;
- manter organizados os anais da instituição;
- elaborar, analisar e revisar documentos de caráter financeiro;
- realizar levantamentos de disponibilidade financeira ou

orçamentária e elaborar relatórios;
- realizar outras atribuições compatíveis com a especialidade do

cargo.
2.2 - Especialidade: Técnico em Edificações.
Escolaridade: nível médio com formação técnica em Edificações e

registro no órgão de fiscalização profissional competente.
Atribuições:
- executar desenhos estruturais, arquitetônicos, elétricos, hidráulicos

e de cabeamento estruturado em mídia eletrônica;
- especificar produtos, materiais e equipamentos para construção

civil e prestar assistência técnica quanto à sua utilização;
- acompanhar e fiscalizar a execução de obras civis;
- participar da execução de serviços de manutenção de

equipamentos e de instalações em edificações;
- elaborar orçamentos de obras civis e projetos de pequeno porte;
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- realizar outras atribuições compatíveis com a especialidade do
cargo.

2.3 - Especialidade: Técnico em Eletrônica.
Escolaridade: nível médio com formação técnica em Eletrônica e

registro no órgão de fiscalização profissional competente.
Atribuições:
- realizar projeto, instalação e manutenção de equipamentos e

sistemas eletroeletrônicos e de informática;
- prestar apoio a atividades técnicas, executar programas, implantar

e acompanhar projetos, sob a orientação do responsável;
- especificar instrumentos, equipamentos e materiais de uso em

sistemas eletrônicos de áudio, vídeo e acionamentos elétricos;
- operar o sistema de áudio no Plenário, nos Plenarinhos, no

Auditório e em eventos externos;
- responsabilizar-se pelo recebimento e pela conferência técnica de

peças e equipamentos;
- realizar outras atribuições compatíveis com a especialidade do

cargo.
2.4 - Especialidade: Técnico em Eletrotécnica.
Escolaridade: nível médio com formação técnica em Eletrotécnica e

registro no órgão de fiscalização profissional competente.
Atribuições:
- elaborar e desenvolver pequenos projetos de infra-estrutura para

telecomunicações e instalações elétricas em edificações;
- realizar operação e manutenção de subestações elétricas de média

tensão;
- colaborar na elaboração de documentos e de editais de compras e

serviços de eletricidade e de cabeamento estruturado e na
manutenção dos prontuários das instalações elétricas;

- acompanhar e fiscalizar obras e serviços de eletricidade e de
cabeamento estruturado, inclusive atividades de manutenção;

- responsabilizar-se pelo recebimento e pela conferência técnica de
materiais e serviços relacionados com eletricidade e a cabeamento
estruturado;

- realizar outras atribuições compatíveis com a especialidade do
cargo.
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2.5 - Especialidade: Técnico em Enfermagem.
Escolaridade: nível médio com formação técnica em Enfermagem e

registro no órgão de fiscalização profissional competente.
Atribuições:
- auxiliar o enfermeiro no planejamento, na programação, na

orientação e na supervisão das atividades de assistência de
enfermagem;

- executar atividades de assistência de enfermagem, exceto aquelas
privativas do enfermeiro;

- organizar o ambiente de trabalho em conformidade com as normas
e os procedimentos de biossegurança;

- fazer registros e elaborar relatórios técnicos;
- realizar outras atribuições compatíveis com a especialidade do

cargo.
2.6 - Especialidade: Técnico em Mecânica.
Escolaridade: nível médio com formação técnica em Mecânica e

registro no órgão de fiscalização profissional competente.
Atribuições:
- planejar, executar e fiscalizar procedimentos de manutenção

mecânica em máquinas e equipamentos;
- participar da elaboração de editais de compras e serviços

referentes a elevadores e a sistemas de ar condicionado;
- especificar materiais, instrumentos e equipamentos;
- executar desenhos estruturais em mídia eletrônica;
- acompanhar a execução de contratos de manutenção de veículos;
- especificar e acompanhar a execução de reparos automotivos;
- responsabilizar-se pelo recebimento e pela conferência técnica de

peças e de serviços automotivos bem como de veículos adquiridos ou
alugados pela instituição;

- realizar outras atribuições compatíveis com a especialidade do
cargo.

2.7 - Especialidade: Técnico em Telecomunicações.
Escolaridade: nível médio com formação técnica em

Telecomunicações e registro no órgão de fiscalização profissional
competente.

Atribuições:
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- instalar, operar e fazer a manutenção de equipamentos e de
sistemas de telecomunicações;

- especificar instrumentos, equipamentos e materiais de uso em
sistemas de telecomunicações;

- responsabilizar-se pelo recebimento e pela conferência técnica de
peças e equipamentos;

- realizar outras atribuições compatíveis com a especialidade do
cargo.

2.8 - Especialidade: Técnico Gráfico.
Escolaridade: nível médio.
Atribuições:
- preparar e operar copiadoras, equipamentos e impressoras nos

diversos formatos e unidades de impressão;
- editar textos e imagens para impressão;
- efetuar o controle de qualidade do material a ser utilizado e do

produto final;
- realizar outras atribuições compatíveis com a especialidade do

cargo.
2.9 - Especialidade: Policial Legislativo.
Escolaridade: nível médio.
Atribuições:
- executar atividades de segurança, policiamento, orientação e

manutenção da ordem nas dependências da instituição;
- garantir a segurança do Presidente, dos Deputados, dos servidores

e das autoridades nas dependências da instituição e acompanhá-los
por determinação do Presidente;

- escoltar presos e depoentes sob a responsabilidade da instituição;
- proceder à identificação e à revista de pessoas, à retenção de

armas ou de instrumentos agressivos e à inspeção de entrada e saída
de veículos e objetos nas dependências da Assembléia Legislativa;

- impedir a colocação de cartazes, emblemas, bandeiras, escritos e
ornamentos não autorizados pelo órgão competente;

- efetuar a detenção de pessoa que cometer delito ou perturbar a
ordem nas dependências da instituição;

- informar à chefia imediata a ocorrência de prática delituosa ou de
conduta que possa comprometer o desempenho das atividades do
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órgão;
- realizar atividades de defesa do patrimônio da instituição;
- controlar e fiscalizar o uso do cartão de identificação funcional dos

servidores;
- prevenir e combater incêndios nas dependências da instituição e

coordenar a Brigada de Incêndio;
- colaborar em inquéritos ou investigações de natureza policial;
- conduzir veículo automotor em função do desempenho de suas

atribuições;
- prestar apoio em atividades de cerimonial;
- realizar outras atribuições compatíveis com a especialidade do

cargo.
Cargos Efetivos de Nível Superior de Escolaridade

3 - Cargo: Analista Legislativo.
3.1 - Especialidade: Analista Legislativo.
Escolaridade: curso superior de graduação.
Atribuições:
- realizar trabalhos técnicos relacionados com as atividades da

Secretaria da Assembléia Legislativa;
- participar do planejamento, da execução e do acompanhamento de

atividades, projetos e eventos de natureza institucional;
- redigir documentos e elaborar relatórios de natureza administrativa

ou institucional;
- realizar pesquisas e estudos técnicos relacionados com sua área

de atuação;
- coletar e preparar dados para a elaboração de quadros

estatísticos, demonstrativos e relatórios;
- acompanhar e orientar a execução de atividades relacionadas com

a instituição;
- ministrar palestras e cursos promovidos pela instituição sobre

assunto relacionado com sua área de atuação;
- realizar outras atribuições compatíveis com a especialidade do

cargo.
3.2 - Especialidade: Analista de Projetos Educacionais.
Escolaridade: curso superior de graduação.
Atribuições:
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- identificar as demandas de capacitação de pessoal e de formação
política, bem como planejar, organizar, implementar, acompanhar e
avaliar atividades destinadas a esses fins;

- planejar, orientar e controlar atividades de estudo, pesquisa e
produção de conhecimento nas áreas temáticas de interesse da
instituição;

- organizar e manter atualizados cadastros de instituições e
especialistas de sua área de atuação;

- promover intercâmbio e acompanhar parcerias com entidades
afins;

- ministrar palestras e cursos promovidos pela instituição sobre
assunto relacionado com sua área de atuação;

- realizar outras atribuições compatíveis com a especialidade do
cargo.

3.3 - Especialidade: Analista de Recursos Humanos.
Escolaridade: curso superior de graduação.
Atribuições:
- prestar assessoramento aos órgãos da instituição nas atividades

relacionadas com gestão de pessoal;
- planejar, organizar, implementar, acompanhar e avaliar processos

internos e externos de suprimento de pessoal;
- participar de processos de integração e ambientação de novos

Deputados e de novos servidores;
- identificar as demandas de capacitação e de desenvolvimento de

pessoal bem como planejar, organizar, implementar, acompanhar e
avaliar atividades destinadas a esses fins;

- acompanhar os processos de pesquisa de clima organizacional,
avaliação de desempenho, estágio probatório e desenvolvimento do
servidor na carreira;

- organizar e manter atualizados cadastros de instituições e
especialistas;

- promover intercâmbio e acompanhar parcerias com entidades
afins;

- planejar e desenvolver, em parceria com outros órgãos da
instituição, campanhas e programas sobre melhorias das condições
funcionais e de qualidade de vida;
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- pesquisar, desenvolver e implementar novas técnicas e
metodologias de sua área de atuação;

- ministrar palestras e cursos promovidos pela instituição sobre
assunto relacionado à sua área de atuação;

- realizar outras atribuições compatíveis com a especialidade do
cargo.

3.4 - Especialidade: Analista de Sistemas.
Escolaridade: curso superior de graduação com formação em

Ciência da Computação, em Engenharia da Computação, em
Sistemas de Informação ou com especialização na área de Tecnologia
da Informação.

Atribuições:
- desenvolver, implantar e manter sistemas informatizados;
- especificar e implantar produtos e serviços de informática;
- configurar e administrar a infra-estrutura de informática da

instituição;
- oferecer suporte a usuários de informática e capacitá-los;
- realizar pesquisas, avaliações e estudos técnicos em sua área de

atuação;
- realizar outras atribuições compatíveis com a especialidade do

cargo.
3.5 - Especialidade: Arquiteto.
Escolaridade: curso superior de graduação com formação em

Arquitetura e registro no órgão de fiscalização profissional
competente.

Atribuições:
- realizar atividades de planejamento, projetos, cálculos,

coordenação e fiscalização relacionadas à execução de serviços
referentes a edificações e suas obras complementares, arquitetura
paisagística e arquitetura de interiores;

- elaborar projeto arquitetônico, estrutural, hidrossanitário, elétrico
em baixa tensão, de central de gás, de prevenção e de combate a
incêndio;

- realizar estudos e pesquisas relacionados à construção de obras
de caráter artístico ou monumental, bem como daquelas tombadas
pelo patrimônio histórico;
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- prestar assessoramento na elaboração de editais de licitação sobre
assuntos referentes à sua área de atuação;

- realizar vistoria de imóveis para fins de obtenção de financiamento
no Fundo de Apoio  Habitacional  da Assembléia Legislativa -
Fundhab -;

- realizar outras atribuições compatíveis com a especialidade do
cargo.

3.6 - Especialidade: Arquivista.
Escolaridade: curso superior de graduação com formação em

Arquivologia.
Atribuições:
- executar registro e tratamento técnico de documentos arquivísticos

da instituição;
- planejar e manter bases de dados de documentos sob a guarda de

sua unidade administrativa;
- contribuir para o planejamento e a implementação de bancos de

dados de documentação arquivística nos órgãos da instituição;
- controlar o fluxo de documentos em suportes diversos;
- conduzir a gestão de informações, atender a consultas e realizar

pesquisas;
- coordenar atividades de preparação de documentos para

arquivamento;
- participar da elaboração e da atualização de tabelas de prazos

relativos a guarda e destinação final de documentos;
- orientar os servidores quanto à organização e à preservação de

documentos arquivísticos;
- realizar outras atribuições compatíveis com a especialidade do

cargo.
3.7 - Especialidade: Assistente Social.
Escolaridade: curso superior de graduação com formação em

Serviço Social e registro no órgão de fiscalização profissional
competente.

Atribuições:
- participar de projetos e programas de adequação funcional do

servidor e de preparação para a aposentadoria;
- desenvolver em conjunto com profissionais das áreas de medicina,
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psicologia e outras o estudo e o acompanhamento de casos
específicos de natureza social;

- prestar atendimento familiar em caso de moléstia grave e de
falecimento de servidor;

- elaborar relatórios técnicos e sistematizados, por meio de dados
estatísticos, das atividades de assistência social;

- realizar avaliação socioeconômica do servidor para
acompanhamento de processo funcional;

- emitir laudos e pareceres técnicos relacionados a matéria
específica de serviço social;

- realizar estudos, orientar, implantar, coordenar e executar projetos
e programas na área de serviço social;

- ministrar palestras e cursos promovidos pela instituição sobre
assunto relacionado à sua área de atuação;

- realizar outras atribuições compatíveis com a especialidade do
cargo.

3.8 - Especialidade: Bibliotecário.
Escolaridade: curso superior de graduação com formação em

Biblioteconomia.
Atribuições:
- atuar na composição, na preservação e na organização de acervos

de bibliotecas e de centros de documentação da instituição;
- definir critérios para seleção, armazenamento, catalogação e

recuperação, em meios diversos, de informações de interesse da
instituição;

- participar do planejamento, do desenvolvimento, da manutenção e
da gestão de bancos de dados, exclusivos ou compartilhados, de
setores da instituição;

- elaborar e manter disponível e atualizado o vocabulário controlado
para representação de assuntos em bancos de dados institucionais;

- atualizar bases de dados de sistemas de informação da instituição;
- atender a demandas de informações dos públicos interno e externo

relacionadas com atividades institucionais;
- executar programas de treinamento para operadores e usuários de

bancos de dados setoriais;
- realizar outras atribuições compatíveis com a especialidade do
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cargo.
3.9 - Especialidade: Consultor Administrativo.
Escolaridade: curso superior de graduação com formação em

Administração de Empresas ou em Administração Pública.
Atribuições:
- elaborar, executar e acompanhar projetos, pesquisas e estudos

nas áreas de material, serviço, patrimônio, sistemas de informações e
organizações e métodos, voltados para o aprimoramento
organizacional;

- colher, sistematizar e interpretar dados, informações e indicadores
referentes a desempenho setorial, custos, resultados, preços e
cotações;

- prestar assessoramento nos processos de compra e de
contratação de bens e serviços;

- assessorar a gestão e a fiscalização de contratos;
- auxiliar e prestar assessoramento nas atividades de suporte

logístico da instituição;
- ministrar palestras e cursos promovidos pela instituição sobre

assunto relacionado à sua área de atuação;
- emitir pareceres e laudos;
- realizar outras atribuições compatíveis com a especialidade do

cargo.
3.10 - Especialidade: Consultor em Direito.
Escolaridade: curso superior de graduação com formação em

Direito.
Atribuições:
- prestar consultoria às Comissões, aos Deputados e aos titulares

dos órgãos da Assembléia Legislativa no desempenho de suas
competências institucionais, especialmente em matérias relacionadas
a direito constitucional, administrativo, tributário e previdenciário,
ressalvadas as atribuições do Procurador;

- elaborar estudos, pesquisas, informações, instruções e minutas de
proposições legislativas;

- prestar assessoramento jurídico às atividades parlamentares de
fiscalização e controle externo da administração pública e fornecer
subsídios aos processos de acompanhamento e de avaliação de
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políticas públicas;
- prestar consultoria temática às reuniões de Plenário, quando

necessário;
- assessorar Deputados em atividades político-parlamentares;
- realizar estudos jurídicos de apoio a atividades institucionais e

administrativas;
- prestar assessoramento em projetos e eventos de caráter

institucional;
- ministrar palestras e cursos promovidos pela instituição sobre

assunto relacionado à sua área de atuação;
- realizar outras atribuições compatíveis com a especialidade do

cargo.
3.11 - Especialidade: Consultor Legislativo.
Escolaridade: curso superior de graduação.
Atribuições:
- prestar consultoria às Comissões, aos Deputados e aos titulares

dos órgãos da Assembléia Legislativa no desempenho de suas
competências institucionais, sobre matéria relacionada à sua área de
atuação;

- elaborar estudos, pesquisas, informações, instruções e minutas de
proposições legislativas;

- prestar assessoramento às atividades parlamentares de
fiscalização e controle externo da administração pública e fornecer
subsídios aos processos de acompanhamento e avaliação de políticas
públicas, conforme sua área de atuação;

- prestar consultoria temática às reuniões de Plenário, quando
necessário;

- assessorar Deputados em atividades político-parlamentares;
- realizar estudos de apoio a atividades institucionais e

administrativas;
- prestar assessoramento em projetos e eventos de caráter

institucional;
- ministrar palestras e cursos promovidos pela instituição sobre

assunto relacionado à sua área de atuação;
- realizar outras atribuições compatíveis com a especialidade do

cargo.
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3.12 - Especialidade: Consultor de Processo Legislativo.
Escolaridade: curso superior de graduação.
Atribuições:
- preparar e organizar reuniões de Plenário e de Comissões;
- assessorar o Presidente e os Deputados durante as reuniões de

Plenário e de Comissões em matéria regimental ou constitucional
relacionada com o processo legislativo;

- redigir e revisar documentos do processo legislativo relativos ao
desenvolvimento dos trabalhos em Plenário e nas Comissões;

- inscrever oradores para pronunciamento no Grande Expediente
das reuniões de Plenário ou para discussão ou encaminhamento de
votação das proposições;

- prestar assessoramento ao Presidente e aos Deputados em
eventos institucionais da Assembléia Legislativa, na Capital e no
interior;

- assessorar os Deputados e prestar informações aos servidores da
instituição e ao público externo sobre questões relativas ao processo
legislativo;

- responsabilizar-se pela guarda e pelo encaminhamento de
documentos do processo legislativo;

- ministrar palestras e cursos promovidos pela instituição sobre
assunto relacionado à sua área de atuação;

- repassar informações sobre o processo legislativo aos setores
responsáveis pela divulgação das atividades institucionais;

- realizar outras atribuições compatíveis com a especialidade do
cargo.

3.13 - Especialidade: Contador.
Escolaridade: curso superior de graduação com formação em

Ciências Contábeis e registro no órgão de fiscalização profissional
competente.

Atribuições:
- elaborar ou auxiliar na elaboração de balanços, balancetes e

demonstrativos da execução orçamentária, financeira e contábil, bem
como análises, pareceres e recomendações necessários à instrução
dos processos de prestação de contas mensais e anuais dos
ordenadores de despesa;
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- examinar o plano de contas e registro dos fatos da gestão
orçamentária, financeira e patrimonial da instituição;

- atuar como assistente técnico em processos judiciais, por
indicação do órgão responsável pela representação da Assembléia
nesses processos;

- prestar assessoramento no processo de elaboração da proposta
orçamentária da instituição e do Fundo de Apoio Habitacional da
Assembléia Legislativa – Fundhab -;

- realizar outras atribuições compatíveis com a especialidade do
cargo.

3.14 - Especialidade: Dentista.
Escolaridade: curso superior de graduação com formação em

Odontologia e registro no órgão de fiscalização profissional
competente.

Atribuições:
- realizar procedimentos odontológicos profiláticos e de atendimento

de urgência;
- elaborar laudos, perícias, atestados, relatórios e fichas

odontológicas;
- proceder ao exame periódico dos servidores;
- planejar e desenvolver, em parceria com outros órgãos da

instituição, campanhas e programas sobre melhorias das condições
funcionais e de qualidade de vida;

- pesquisar, desenvolver e implementar novas técnicas e
metodologias de sua área de atuação;

- ministrar palestras e cursos promovidos pela instituição sobre
assunto relacionado à sua área de atuação;

- realizar outras atribuições compatíveis com a especialidade do
cargo.

3.15 - Especialidade: Engenheiro Civil.
Escolaridade: curso superior de graduação com formação em

Engenharia Civil e registro no órgão de fiscalização profissional
competente.

Atribuições:
- realizar atividades de planejamento, projeto, cálculo, coordenação

e fiscalização de serviços referentes a edificações, estruturas, redes
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hidráulicas e combate a incêndio;
- elaborar orçamentos, pareceres, laudos, relatórios, especificar

materiais e realizar vistorias;
- prestar assessoramento na elaboração de editais de licitação para

execução de obras, prestação de serviços e aquisição de bens;
- fiscalizar o cumprimento dos contratos administrativos em seus

aspectos técnicos;
- promover a capacitação de pessoal;
- acompanhar os processos de aprovação de projetos de obras civis

nos órgãos competentes;
- realizar outras atribuições compatíveis com a especialidade do

cargo.
3.16 - Especialidade: Engenheiro de Telecomunicações.
Escolaridade: curso superior de graduação com formação em

Engenharia de Telecomunicações e registro no órgão de fiscalização
profissional competente.

Atribuições:
- realizar atividades de planejamento, projeto, cálculo, coordenação

e fiscalização relacionadas a propagação de ondas de rádio e
antenas, comunicação de dados, redes de computação, redes de
telecomunicações, comunicação via satélite e microondas,
comunicação multimídia, telefonia, rádio, televisão, infra-estrutura e
serviços de comunicações;

- planejar, especificar, projetar e implementar sistemas de
comunicações e de transmissão de voz, dados e imagens;

- operar, inspecionar, periciar e realizar manutenção de
equipamentos e sistemas de telecomunicações;

- prestar consultoria técnica, supervisionar e coordenar estudos e
projetos de sistemas de comunicações;

- promover a capacitação de pessoal;
- realizar outras atribuições compatíveis com a especialidade do

cargo.
3.17 - Especialidade: Engenheiro Eletricista.
Escolaridade: curso superior de graduação com formação em

Engenharia Elétrica e registro no órgão de fiscalização profissional
competente.
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Atribuições:
- realizar atividades de planejamento, projeto, cálculo, coordenação

e fiscalização de serviços referentes a instalações elétricas,
acionamentos eletromecânicos, cabeamento estruturado, sistemas de
medição e controle elétrico e materiais elétricos;

- elaborar orçamentos, pareceres, laudos, relatórios e realizar
vistorias;

- operar, inspecionar, periciar e realizar manutenção de
equipamentos elétricos;

- prestar assessoramento na elaboração de editais de licitação para
execução de obras, prestação de serviços e aquisição de bens,
relacionados com sua área de atuação;

- fiscalizar o cumprimento dos contratos administrativos em seus
aspectos técnicos;

- promover a capacitação de pessoal;
- acompanhar os processos de aprovação de projetos elétricos nos

órgãos competentes;
- realizar outras atribuições compatíveis com a especialidade do

cargo.
3.18 - Especialidade: Engenheiro Mecânico.
Escolaridade: curso superior de graduação com formação em

Engenharia Mecânica e registro no órgão de fiscalização profissional
competente.

Atribuições:
- realizar atividades de planejamento, projetos, cálculos,

coordenação e fiscalização relacionadas a processos mecânicos,
máquinas de tração mecânica, elevadores, bombas e instalações de
bombeamento, veículos automotores, sistemas de produção,
transmissão e utilização de calor, sistemas de refrigeração e de ar
condicionado;

- elaborar orçamentos, pareceres, laudos, relatórios e realizar
vistorias;

- operar, inspecionar, periciar e realizar manutenção de
equipamentos elétricos;

- prestar assessoramento na elaboração de editais de licitação para
execução de obras, prestação de serviços e aquisição de bens,
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relacionados com sua área de atuação;
- fiscalizar o cumprimento dos contratos administrativos nos seus

aspectos técnicos;
- promover a capacitação de pessoal;
- acompanhar os processos de aprovação de projetos elétricos nos

órgãos competentes;
- realizar outras atribuições compatíveis com a especialidade do

cargo.
3.19 - Especialidade: Fisioterapeuta.
Escolaridade: curso superior de graduação com formação em

Fisioterapia e registro no órgão de fiscalização profissional
competente.

Atribuições:
- proceder a diagnóstico fisioterápico;
- planejar e executar tratamentos fisioterápicos;
- orientar os familiares sobre o acompanhamento do servidor em

tratamentos fisioterápicos, quando necessário;
- planejar e desenvolver, em parceria com outros órgãos da

instituição, campanhas e programas sobre melhorias das condições
funcionais e de qualidade de vida;

- pesquisar, desenvolver e implementar novas técnicas e
metodologias de sua área de atuação;

- ministrar palestras e cursos promovidos pela instituição sobre
assunto relacionado à sua área de atuação;

- realizar outras atribuições compatíveis com a especialidade do
cargo.

3.20 - Especialidade: Historiador.
Escolaridade: curso superior de graduação com formação em

História.
Atribuições:
- planejar, elaborar, orientar e desenvolver programas de pesquisa

histórica sobre o Poder Legislativo e a história política do Estado de
Minas Gerais;

- coordenar trabalhos de pesquisa, organização e análise de dados
e informações históricas;

- promover intercâmbio com instituições de pesquisa;
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- ministrar palestras e cursos promovidos pela instituição sobre
assunto relacionado à sua área de atuação;

- realizar outras atribuições compatíveis com a especialidade do
cargo.

3.21 - Especialidade: Jornalista.
Escolaridade: curso superior de graduação com formação em

Comunicação Social na área de Jornalismo e registro no órgão de
fiscalização profissional competente.

Atribuições:
- realizar a cobertura jornalística onde houver demanda da

instituição;
- divulgar as atividades institucionais de acordo com a orientação da

Assembléia Legislativa;
- redigir textos jornalísticos relacionados às atividades da instituição

e divulgá-los nos meios de comunicação;
- prestar assessoria de comunicação ao Presidente e a outras

autoridades da instituição;
- assessorar e acompanhar o trabalho dos jornalistas de outros

órgãos e entidades que necessitarem de informações sobre as
atividades da instituição;

- participar do planejamento, da execução e da avaliação de
pesquisas de opinião pública para fins institucionais;

- propor, participar da elaboração e acompanhar a execução de
ações de “marketing” institucional e de publicidade de interesse da
instituição;

- participar da elaboração, da execução e da avaliação de
estratégias de interlocução e posicionamento da instituição com seus
públicos;

- participar do planejamento, da execução e da avaliação de projetos
especiais de comunicação;

- coordenar a gestão da página da Assembléia Legislativa na
internet e na intranet;

- coordenar e executar o credenciamento dos jornalistas e dos meios
de comunicação para a cobertura jornalística das atividades
institucionais;

- produzir, redigir roteiros e editar programas de entrevistas,
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reportagens, telejornal, documentários e vídeos institucionais;
- selecionar áudio e imagens para o arquivo permanente dos

sistemas de rádio e TV da instituição;
- coordenar a gravação e a transmissão ao vivo de reuniões e

eventos institucionais;
- ancorar jornal, debate ou entrevistas gravadas ou transmitidas ao

vivo;
- redigir, gravar e enviar material jornalístico da instituição às

emissoras de rádio que o solicitarem;
- coordenar o recebimento de matérias gravadas em áudio enviadas

à Assembléia Legislativa por emissoras de rádio;
- realizar outras atribuições compatíveis com a especialidade do

cargo.
3.22 - Especialidade: Médico.
Escolaridade: curso superior de graduação com formação em

Medicina com especialização em Clínica Médica e registro no órgão
de fiscalização profissional competente.

Atribuições:
- proceder ao exame de pacientes, realizar diagnósticos e

tratamentos clínicos e de natureza profilática;
- requisitar e interpretar exames complementares;
- orientar e controlar o trabalho de enfermagem;
- atuar no controle de moléstias transmissíveis, na realização de

inquéritos epidemiológicos e em trabalhos de educação sanitária;
- encaminhar pacientes para assistência complementar;
- proceder ao exame de candidatos ao ingresso nos serviços da

instituição e ao exame periódico dos servidores;
- fornecer atestados e laudos médicos;
- realizar perícias médicas;
- realizar estudos, orientar, implantar, coordenar e executar projetos

e programas especiais de saúde no âmbito da instituição;
- planejar e desenvolver, em parceria com outros órgãos da

instituição, campanhas e programas sobre melhorias das condições
funcionais e de qualidade de vida;

- pesquisar, desenvolver e implementar novas técnicas e
metodologias de sua área de atuação;
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- ministrar palestras e cursos promovidos pela instituição sobre
assunto relacionado à sua área de atuação;

- realizar outras atribuições compatíveis com a especialidade do
cargo.

3.23 - Especialidade: Médico Cardiologista.
Escolaridade: curso superior de graduação com formação em

Medicina com especialização em Cardiologia e registro no órgão de
fiscalização profissional competente.

Atribuições:
- proceder ao exame de pacientes, realizar diagnósticos e

tratamentos clínicos e de natureza profilática;
- realizar atendimentos de urgência e de emergência cardiológicas;
- executar exames clínico-cardiológicos e eletrocardiogramas;
- requisitar e interpretar exames complementares;
- atuar em conjunto com outros especialistas em diagnósticos

diferenciais e na interpretação de exames complementares no âmbito
da cardiologia;

- orientar e controlar o trabalho de enfermagem;
- atuar no controle de moléstias transmissíveis, na realização de

inquéritos epidemiológicos e em trabalhos de educação sanitária;
- planejar e acompanhar a execução de programas de prevenção de

doenças cardiovasculares;
- encaminhar pacientes para assistência complementar;
- proceder ao exame de candidatos ao ingresso nos serviços da

instituição e ao exame periódico dos servidores;
- fornecer atestados e laudos médicos;
- realizar perícias médicas;
- realizar estudos, orientar, implantar, coordenar e executar projetos

e programas especiais de saúde no âmbito da instituição;
- planejar e desenvolver, em parceria com outros órgãos da

instituição, campanhas e programas sobre melhorias das condições
funcionais e de qualidade de vida;

- pesquisar, desenvolver e implementar novas técnicas e
metodologias de sua área de atuação;

- ministrar palestras e cursos promovidos pela instituição sobre
assunto relacionado com sua área de atuação;
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- realizar outras atribuições compatíveis com a especialidade do
cargo.

3.24 - Especialidade: Médico do Trabalho.
Escolaridade: curso superior de graduação com formação em

Medicina com especialização em Medicina do Trabalho e registro no
órgão de fiscalização profissional competente.

Atribuições:
- proceder ao exame de pacientes, realizar diagnósticos e

tratamentos clínicos e de natureza profilática;
- requisitar e interpretar exames complementares;
- orientar e controlar o trabalho de enfermagem;
- atuar no controle de moléstias transmissíveis, na realização de

inquéritos epidemiológicos e em trabalhos de educação sanitária;
- encaminhar pacientes para assistência complementar;
- proceder ao exame de candidatos ao ingresso nos serviços da

instituição e ao exame periódico dos servidores;
- fornecer atestados e laudos médicos;
- realizar perícias médicas;
- realizar estudos, orientar, implantar, coordenar e executar projetos

e programas especiais de saúde no âmbito da instituição;
- realizar estudos, pesquisas e projetos relacionados com o

ambiente e a segurança do trabalho, à ergonomia e à saúde
ocupacional;

- atuar visando à prevenção de doenças, à promoção e à
preservação da saúde, tendo em vista os ambientes e as condições
de trabalho dos membros e dos servidores da instituição;

- proceder a exame do servidor visando à sua alocação em função
compatível com suas condições de saúde, quando necessário;

- comunicar formalmente ao superior competente em caso de
suspeita ou de comprovação de transtornos de saúde atribuíveis ao
trabalho;

- planejar e desenvolver, em parceria com outros órgãos da
instituição, campanhas e programas sobre melhorias das condições
funcionais e de qualidade de vida;

- pesquisar, desenvolver e implementar novas técnicas e
metodologias de sua área de atuação;
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- ministrar palestras e cursos promovidos pela instituição sobre
assunto relacionado com a sua área de atuação;

- realizar outras atribuições compatíveis com a especialidade do
cargo.

3. 25 - Especialidade: Programador Visual.
Escolaridade: curso superior de graduação com formação em

“Design” Gráfico, em Comunicação Social na área de Publicidade e
Propaganda ou nas áreas de Artes Visuais, Artes Gráficas ou
Produção Editorial, com diploma devidamente registrado ou inscrito
nos órgãos competentes.

Atribuições:
- criar e desenvolver projetos de programação visual;
- criar e executar projetos gráficos para material impresso e páginas

na internet;
- operar processos de tratamento de imagem e de sistemas de

prova;
- participar do planejamento e da execução de programas, projetos e

campanhas de "marketing" institucional e publicidade de interesse da
instituição;

- manter e atualizar páginas na internet;
- realizar outras atribuições compatíveis com a especialidade do

cargo.
3.26 - Especialidade: Psicólogo.
Escolaridade: curso superior de graduação com formação em

Psicologia e registro no órgão de fiscalização profissional competente.
Atribuições:
- elaborar diagnóstico psicológico, inclusive com aplicação e

interpretação de testes, quando necessário, visando a orientar e a
acompanhar o processo de adequação funcional do servidor;

- prestar assessoramento à área de recursos humanos nas ações
relacionadas com gestão de pessoal;

- participar da elaboração, da implementação e do acompanhamento
de políticas de recursos humanos;

- acompanhar processo de psicoterapia do servidor, quando
necessário;

- planejar e desenvolver, em parceria com outros órgãos da



2216

instituição, campanhas e programas sobre melhorias das condições
funcionais e de qualidade de vida;

- pesquisar, desenvolver e implementar novas técnicas e
metodologias de sua área de atuação;

- ministrar palestras e cursos promovidos pela instituição sobre
assunto relacionado com a sua área de atuação;

- realizar outras atribuições compatíveis com a especialidade do
cargo.

3.27 - Especialidade: Redator-Revisor.
Escolaridade: curso superior de graduação.
Atribuições:
- Prestar assessoramento às Comissões, aos Deputados e aos

titulares dos órgãos da Assembléia Legislativa no desempenho de
suas competências institucionais, sobre matéria relacionada com a
sua área de atuação.

- redigir e revisar proposições e documentos do processo legislativo;
- redigir e revisar textos, peças e publicações para divulgação

institucional;
- apresentar estudos, palestras e cursos sobre assuntos de sua área

de atuação;
- acompanhar os processos de elaboração dos textos produzidos em

eventos institucionais e revisá-los;
- ministrar palestras e cursos promovidos pela instituição sobre

assunto relacionado à sua área de atuação;
- realizar outras atribuições compatíveis com a especialidade do

cargo.
3.28 - Especialidade: Relações-Públicas.
Escolaridade: curso superior de graduação com formação em

Comunicação Social na área de Relações Públicas e registro no órgão
de fiscalização profissional competente.

Atribuições:
- criar e manter canais de relacionamento entre a Assembléia e seus

públicos;
- prestar assessoria de relações públicas, infra-estrutura e logística

em eventos realizados pela Assembléia Legislativa e acompanhar
eventos promovidos por terceiros em que haja representação da
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instituição;
- planejar, executar e avaliar projetos especiais de comunicação;
- propor ações de integração dos servidores;
- planejar e desenvolver campanhas institucionais dirigidas aos

públicos estratégicos e à formação da opinião pública;
- planejar, junto com outros setores da instituição, as providências

necessárias à recepção dos novos Deputados e coordenar as
atividades de contato, ambientação e acompanhamento a serem
implementadas para esse fim;

- prestar assessoramento aos órgãos da Assembléia Legislativa
sobre temas referentes a comunicação institucional e à elaboração de
peças publicitárias e de propaganda;

- planejar e executar providências relacionadas às solenidades de
posse do Governador e dos Deputados;

- consolidar e divulgar a agenda institucional da instituição;
- avaliar a satisfação do público com relação aos eventos

institucionais;
- planejar, executar e acompanhar pesquisas de opinião pública para

fins institucionais;
- planejar e executar atividades de cerimonial, inclusive a

assesssoria ao Presidente, aos membros da Mesa e aos Conselhos
das Medalhas do Mérito Legislativo, da Ordem do Mérito Funcional, da
Inconfidência e Santos Dumont;

- realizar outras atribuições compatíveis com a especialidade do
cargo.

3.29 - Especialidade: Taquígrafo.
Escolaridade: curso superior de graduação.
Atribuições:
- executar o apanhamento taquigráfico das reuniões de Plenário e

das Comissões bem como dos eventos institucionais, político-
parlamentares e administrativos;

- fazer a transcrição do apanhamento taquigráfico feito ao vivo e das
gravações em fitas magnéticas ou por sistema de gravação digital;

- alimentar o Banco de Pronunciamentos e o Banco de Dados
Comissão;

- realizar outras atribuições compatíveis com a especialidade do
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cargo.
4 - Cargo: Procurador.
Escolaridade: curso superior de graduação com formação em Direito

e registro no órgão de fiscalização profissional competente.
Atribuições:
- representar a Assembléia em juízo ou extrajudicialmente, por

delegação de poderes;
- representar o Estado em processo judicial que versar sobre ato

praticado pelo Poder Legislativo ou por sua administração;
- prestar assessoramento de natureza jurídica;
- realizar estudos e pesquisas de interesse da Assembléia

Legislativa sobre assuntos jurídicos;
- emitir pareceres de natureza jurídica sobre matéria administrativa

ou institucional;
- elaborar minutas de editais, contratos, regulamentos e outros

documentos;
- orientar comissões de sindicância e de inquérito administrativo e

participar de comissões de processo administrativo disciplinar e de
licitação;

- apresentar à Mesa da Assembléia propostas de medidas jurídicas
visando a salvaguardar os interesses da instituição;

- prestar assessoramento jurídico ao Procon Assembléia, bem como
representá-lo judicialmente, por delegação de poderes, nas hipóteses
previstas no art. 81 da Lei federal nº 8.078, de 11 de setembro de
1990;

- ministrar palestras e cursos promovidos pela instituição sobre
assunto relacionado com a sua área de atuação;

- realizar outras atribuições compatíveis com a especialidade do
cargo.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 458/2 007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 458/2007, de autoria da Deputad a Ana Maria

Resende, que dispõe sobre a obrigatoriedade da realização de testes
sorológicos para o diagnóstico da infecção pelo HTLV e seu
tratamento pelos hospitais públicos do Estado de Minas Gerais, foi
aprovado no 2° turno, com as Emendas n°s 1 e 2 ao v encido no 1°
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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° 458/2007
Torna obrigatória a realização de testes sorológicos para o

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

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Os serviços públicos de saúde oferecerão gratuitamente

testes sorológicos para o diagnóstico da infecção pelo vírus
linfotrópico da célula T humana - HTLV-I e HTLV-II -, mediante
solicitação médica.

Parágrafo único - O teste de que trata esta lei será oferecido a todas
as gestantes atendidas nas regiões do Estado onde se verifique
grande incidência dos vírus HTLV-I e HTLV-II.

Art. 2° - O paciente diagnosticado como soropositiv o terá
aconselhamento clínico e familiar e aquele que manifestar doença
decorrente da infecção pelo vírus HTLV receberá tratamento em
centros especializados.

Art. 3° - O poder público divulgará o disposto nest a lei e adotará
medidas para orientar as equipes que atuam em programa voltados
para a saúde da mulher quanto à importância da investigação dos
vírus HTLV-I e HTLV-II, quando couber.

Art. 4° - Esta lei será regulamentada no prazo de n oventa dias,
contados da data de sua publicação.

Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Agostinho Patrús Filho, relator -

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

1.301/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.301/2007, de autoria da Deput ada Cecília
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Ferramenta, que declara de utilidade pública a Associação de
Assistência às Pessoas com Câncer - Aapec -, com sede no Município
de Ipatinga, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N° 1.301/2007
Declara de utilidade pública a Associação de Assistência às

Pessoas com Câncer - Aapec -, com sede no Município de Ipatinga.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação de

Assistência às Pessoas com Câncer - Aapec -, com sede no Município
de Ipatinga.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 28 de dezembro de 2007.
Agostinho Patrús Filho, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

João Leite.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.480/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.480/2007, de autoria do Deput ado Sebastião
Helvécio, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de
Itabirinha o imóvel que especifica, foi aprovado no 2° turno, 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° 1.480/2007
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Itabirinha o

imóvel que especifica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de
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Itabirinha imóvel constituído por terreno com área de 2.000m² (dois mil
metros quadrados), situado na Rua Principal, s/n°, no Povoado de São
Sebastião do Itabira, naquele Município, registrado sob o n° 7.352, a
fls.122 do Livro 3-A n° 11, no Cartório de Registro  de Imóveis da
Comarca de Mantena.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” destina-se à
construção de unidades habitacionais.

Art. 2° - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado se, findo o prazo de cinco anos contados da lavratura da
escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação
prevista no parágrafo único do art. 1°.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

Gilberto Abramo - Agostinho Patrús Filho.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.481/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.481/2007, de autoria do Deput ado Sebastião
Helvécio, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de
Itabirinha o imóvel que especifica, foi aprovado no 2° turno, 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° 1.481/2007
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Itabirinha o

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

Itabirinha imóvel constituído por terreno com área de 400m²
(quatrocentos metros quadrados), situado na Praça D. Manoela, s/n°,
naquele Município, registrado sob n° 5.569, a fls. 48 do Livro 2-U, no
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Mantena.
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Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” deste artigo
destina-se à edificação de unidade de saúde.

Art. 2° - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado se, findo o prazo de cinco anos contados da lavratura da
escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação
prevista no parágrafo único do art. 1°.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

Agostinho Patrús Filho - Gilberto Abramo.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.502/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.502/2007, de autoria do Deput ado Antônio
Carlos Arantes, que declara de utilidade pública a Associação do
Voluntário de Guaxupé no Combate ao Câncer - Luz da Vida, com
sede no Município de Guaxupé, 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° 1.502/2007
Declara de utilidade pública a Associação do Voluntariado de

Guaxupé no Combate ao Câncer - Luz da Vida, com sede no
Município de Guaxupé.

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

Voluntariado de Guaxupé no Combate ao Câncer - Luz da Vida, com
sede no Município de Guaxupé.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 28 de novembro de 2007.
Agostinho Patrús Filho, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

João Leite.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
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1.552/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.552/2007, de autoria do Deput ado Gilberto
Abramo, que declara de utilidade pública a Associação Comunitária de
Assistência e Defesa à Saúde - Acas -, 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° 1.552/2007
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária de

Assistência e Defesa à Saúde - Acas -, com sede no Município de
Belo Horizonte.

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

Comunitária de Assistência e Defesa à Saúde - Acas –, com sede no
Município de Belo Horizonte.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 28 de novembro de 2007.
Agostinho Patrús Filho, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

João Leite.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.564/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.564/2007, de autoria do Deput ado Délio
Malheiros, que declara de utilidade pública a Fundação Minas Novas -
Hospital Dr. Badaró Júnior, com sede no Município de Minas Novas,
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° 1.564/2007
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Declara de utilidade pública a Fundação Minas Novas, com sede no
Município de Minas Novas.

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

Novas, com sede no Município de Minas Novas.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 28 de novembro de 2007.
Agostinho Patrús Filho, Presidente - João Leite, relator - Gláucia

Brandão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.595/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.595/2007, de autoria do Deput ado Alencar da
Silveira Jr., que declara de utilidade pública a Associação
Paraguaçuense - Recuperando Dependentes Químicos, com sede no
Município de Paraguaçu, 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° 1.595/2007
Declara de utilidade pública a Associação Paraguaçuense -

Recuperando Dependentes Químicos, com sede no Município de
Paraguaçu.

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

Paraguaçuense - Recuperando Dependentes Químicos, com sede no
Município de Paraguaçu.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 28 de novembro de 2007.
Agostinho Patrús Filho, Presidente - João Leite, relator - Gláucia

Brandão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.606/2007
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Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.606/2007, de autoria do Deput ado Luiz

Humberto Carneiro, que declara de utilidade pública a Casa
Assistencial São Francisco de Assis - Casa da Misericórdia, com sede
no Município de Uberlândia, foi aprovado em turno único, na forma
original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N° 1.606/2007
Declara de utilidade pública a entidade Casa Assistencial São

Francisco de Assis - Casa da Misericórdia, com sede no Município de
Uberlândia.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a ent idade Casa

Assistencial São Francisco de Assis - Casa da Misericórdia, com sede
no Município de Uberlândia.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 28 de novembro de 2007.
Agostinho Patrús Filho, Presidente - João Leite, relator - Gláucia

Brandão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.639/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.639/2007, de autoria do Deput ado Tiago
Ulisses, que declara de utilidade pública a Associação de Amparo a
Pacientes com Câncer - Asapac -, 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° 1.639/2007
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Declara de utilidade pública a Associação de Amparo a Pacientes
com Câncer - Asapac -, com sede no Município de Belo Horizonte.

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

a Pacientes com Câncer - Asapac -, com sede no Município de Belo
Horizonte.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2007.
Agostinho Patrús Filho, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

Ademir Lucas.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.645/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.645/2007, de autoria do Deput ado José
Henrique, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de
Fernandes Tourinho os imóveis que especifica, foi aprovado nos
turnos regimentais, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N° 1.645/2007
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Fernandes

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

Fernandes Tourinho:
I - imóvel com área de 2.000m² (dois mil metros quadrados), e

respectiva benfeitoria, situado no Córrego Caixa Larga, naquele
Município, registrado sob o n° 13.920, a fls. 35 do  Livro 3-M, no
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Tarumirim;

II - imóvel com área de 2.263,60m² (dois mil duzentos e sessenta e
três vírgula sessenta metros quadrados), e respectiva benfeitoria,
situado no Córrego do Barbudo, naquele Município, registrado sob o
n° 13.923, a fls. 36 do Livro 3-M, no Cartório de R egistro de Imóveis
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da Comarca de Tarumirim;
III - imóvel com área de 2.000m² (dois mil metros quadrados), e

respectiva benfeitoria, situado no Distrito de Senhora da Penha,
naquele Município, registrado sob o n° 12.010, a fl s. 234 do Livro 3-K,
no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Tarumirim;

IV - imóvel com área de 1.600m² (mil e seiscentos metros
quadrados), e respectiva benfeitoria, situado no Córrego Preto,
naquele Município, registrado sob o n° 13.922, a fl s. 36 do Livro 3-M,
no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Tarumirim;

V - imóvel com área de 2.000m² (dois mil metros quadrados), e
respectiva benfeitoria, situado no Córrego da Água Doce, naquele
Município, registrado sob o n° 13.921, a fls. 35 do  Livro 3-M, no
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Tarumirim.

Parágrafo único - Os imóveis a que se refere o “caput” deste artigo
destinam-se ao funcionamento de projetos sociais de interesse da
municipalidade.

Art. 2° - Os imóveis de que trata esta lei reverter ão ao patrimônio do
Estado se, findo o prazo de cinco anos contados da lavratura da
escritura pública de doação, não lhes tiver sido dada a destinação
prevista no parágrafo único do art. 1°.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gilberto Abramo, relator -

Gláucia Brandão - Agostinho Patrús Filho.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.659/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.659/2007, de autoria do Deput ado Leonardo
Moreira, que declara de utilidade pública o Hospital São Vicente de
Malacacheta, com sede no Município de Malacacheta, foi aprovado
em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
final, que está de acordo com o aprovado.
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PROJETO DE LEI N° 1.659/2007
Declara de utilidade pública o Hospital São Vicente de Malacacheta,

com sede no Município de Malacacheta.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Hos pital São Vicente

de Malacacheta, com sede no Município de Malacacheta.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gilberto Abramo, relator -

Gláucia Brandão - Agostinho Patrús Filho.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.663/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.663/2007, de autoria do Deput ado Carlos
Pimenta, que altera o art. 1° da Lei n° 16.715, de 17 de maio 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, 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° 1.663/2007
Altera o art. 1° da Lei n° 16.715, de 17 de maio 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 Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O art. 1° da Lei n° 16.715, de 17 de maio  de 2007, passa a

vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a As sociação Padre

Tiãozinho de Apoio a Pacientes Carentes com Câncer - Projeto
Presente, com sede no Município de Montes Claros.”.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2007.
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Agostinho Patrús Filho, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -
Ademir Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
1.692/2007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.692/2007, de autoria do Deput ado Wander

Borges, que declara de utilidade pública a Associação de Proteção e
Assistência aos Condenados - Apac -, 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° 1.692/2007
Declara de utilidade pública a Associação de Proteção e Assistência

aos Condenados - Apac -, com sede no Município de Sabará.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação de

Proteção e Assistência aos Condenados - Apac -, com sede no
Município de Sabará.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Rosângela Reis, relatora -

Gláucia Brandão.
PARECER SOBRE A EMENDA Nº 1 AO PROJETO DE LEI Nº

1.099/2007
Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte

Relatório
De autoria do Deputado Délio Malheiros, o projeto de lei em epígrafe

obriga os estabelecimentos a disponibilizar contrato de adesão ao
consumidor com antecedência mínima de 24 horas contadas da
previsão de sua assinatura e dá outras providências.

A proposição foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça
e de Defesa do Consumidor e do Contribuinte.

A Comissão de Constituição e Justiça se manifestou pela
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juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto na forma do
Substitutivo nº 1, que apresentou.

A Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte opinou pela
aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Durante a discussão da proposta no 1º turno, em Plenário, foi
apresentada a Emenda nº 1, que vem agora a esta Comissão, nos
termos regimentais, para receber parecer.

Fundamentação
A emenda em análise altera o art. 2º do projeto de lei em estudo,

estabelecendo que o contrato não será considerado de adesão
quando o consumidor tiver acesso a ele no prazo previsto no art. 1º do
projeto e tiver as dúvidas sanadas.

Cumpre-nos ressaltar que o contrato de adesão é um instrumento
elaborado, geralmente, por uma das partes. É bastante utilizado nas
relações comerciais e de consumo, uma vez que suas cláusulas já se
encontram estipuladas em modelos prontos, o que garante agilidade
nos negócios. Segundo Caio Mário, deveria ele denominar-se contrato
por adesão, assim entendidos "aqueles que não resultam do livre
debate entre as partes, mas provêm do fato de uma delas aceitar
tacitamente as cláusulas e condições previamente estabelecidas pela
outra". E Orlando Gomes leciona ainda que “no contrato de adesão,
uma das partes tem que aceitar, em bloco, as cláusulas estabelecidas
pela outra, aderindo a uma situação contratual que se encontra
definida em todos os seus termos".

O Código de Proteção e Defesa do Consumidor, por sua vez, em
seu art. 54, dispõe que o "contrato de adesão é aquele cujas cláusulas
tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas
unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o
consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu
conteúdo".

E, ainda, o Código Civil, editado em 2002, refere-se expressamente
a essa modalidade de contrato, como se vê nos seguintes artigos:

"Art. 423 - Quando houver no contrato de adesão cláusulas
ambíguas ou contraditórias, dever-se-á adotar a interpretação mais
favorável ao aderente.
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Art. 424 - Nos contratos de adesão, são nulas as cláusulas que
estipulem a renúncia antecipada do aderente a direito resultante da
natureza do negócio".

É uma inovação, pois, até então, apenas o Código de Proteção e
Defesa do Consumidor dispunha sobre a referida espécie contratual, o
que corrobora o posicionamento jurisprudencial e doutrinário de
conceber o contrato de adesão nas relações puramente civis, e não
apenas nas relações de consumo.

O Código Civil erigiu, ainda, como elementos essenciais dos
contratos, a probidade, a boa-fé e a função social, nos seus arts. 421
e 422, devendo esses elementos apresentar-se em qualquer negócio
jurídico. Como se vê, o contrato de adesão constitui uma espécie
contratual, não podendo norma estadual estabelecer elementos que o
descaracterizam, como pretende a emenda em tela, por tratar-se de
norma de direito civil. Ademais, segundo a legislação federal e a
doutrina, o simples fato de o consumidor ter acesso ao contrato 24
horas antes de sua assinatura e sanar as dúvidas não deixa de
caracterizar o contrato de adesão como tal.

Assim, entendemos que a Emenda nº 1 não aprimora a proposição
em comento.

Conclusão
Em vista do exposto, opinamos pela rejeição da Emenda nº 1,

apresentada em Plenário, ao Projeto de Lei nº 1.099/2007.
Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2007.
Délio Malheiros, Presidente - Carlos Pimenta, relator - Antônio Júlio -

Célio Moreira.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
- O Sr. Presidente despachou, em 18/12/2007, as seguintes

comunicações:
Do Deputado Roberto Carvalho, notificando o falecimento da Sra.

Nair Eunápio Borges de Amorim, ocorrido em 20/11/2007, nesta
Capital. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, notificando o falecimento da Sra.
Ana Maria de Andrade Freitas, ocorrido em 12/12/2007, em Frutal. (-
Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 21 DE DEZEMBRO DE 2007

ATAS
ATA DA 122ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 19/12/2007
Presidência dos Deputados Alberto Pinto Coelho e Agostinho Patrús

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

(Expediente): Ata - Correspondência: Ofícios - 2ª Fase (Grande
Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nºs 1.964
a 1.972/2007 - Requerimentos nºs 1.717 a 1.720/2007 - Requerimento
do Deputado Luiz Humberto Carneiro - Oradores Inscritos: Discursos
dos Deputados Doutor Viana, Durval Ângelo e Getúlio Neiva, da
Deputada Elisa Costa e do Deputado Carlos Pimenta; questão de
ordem - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições -
Questão de ordem - Leitura do Relatório das Atividades na 1ª Sessão
Legislativa Ordinária da 16ª Legislatura - Questões de ordem -
Suspensão e reabertura da reunião - 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 - 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 - 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 - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Luiz
Humberto Carneiro - Luiz Tadeu Leite - Maria Lúcia Mendonça - Mauri
Torres - Neider Moreira - Paulo Cesar - Paulo Guedes - Pinduca
Ferreira - Rêmolo Aloise - Rômulo Veneroso - Ronaldo Magalhães -



2233

Rosângela Reis - Ruy Muniz - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz
- Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Vanderlei Jangrossi -
Vanderlei Miranda - Walter Tosta - Wander Borges - Weliton Prado -
Zé Maia - Zezé Perrella.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Alberto Pinto Coelho) - 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 Durval Ângelo, 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:

OFÍCIOS
Do Sr. Jarbas Soares Júnior, Procurador-Geral de Justiça, prestando

informações relativas ao Requerimento nº 1.467/2007, da Comissão
de Direitos Humanos.

Do Sr. Dilzon Melo, Secretário de Desenvolvimento Regional,
agradecendo a parceria desta Assembléia na realização da I
Conferência Metropolitana da Região Metropolitana do Vale do Aço.

Do Sr. Daniel Silva Balaban, Presidente do FNDE (3), comunicando
liberação de recursos para a Secretaria de Educação. (- 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. Antônio Pinheiro Júnior, Prefeito Municipal de Ibirité, pedindo
imediata aprovação do ICMS Solidário. (- Anexe-se ao Projeto de Lei
nº 637/2007.)

Do Sr. Carlos Alberto Pavan Alvim, Subsecretário da Casa Civil,
prestando informações em atenção a pedidos da Comissão de Justiça
relativos aos Projetos de Lei nºs 521 e 1.818/2007. (- Anexem-se os
ofícios e as notas técnicas aos respectivos projetos de lei.)
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Do Sr. Carlos Alberto Pavan Alvim, Subsecretário da Casa Civil,
prestando informações sobre o Requerimento nº 1.300/2007, da
Comissão de Participação Popular.

Da Sra. Carmen Rocha Dias, Superintendente de Política do
Trabalho, Emprego e Renda da Secretaria de Desenvolvimento
Social, dando ciência da liberação da segunda parcela dos recursos
oriundos do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT - destinados ao
desenvolvimento de ações de política pública de trabalho, emprego e
renda. (- 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. Pely Cipriano, Subsecretário de Promoção e Defesa dos
Direitos Humanos, comunicando a assinatura do Termo Aditivo nº 4 ao
Convênio n° 37/2003, entre a União e a Secretaria d e
Desenvolvimento Social. (- À Comissão de Fiscalização Financeira,
para os fins do art. 74 da Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso
XVI, do Regimento Interno.)

2ª Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições 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 1.964/2007
Proíbe a propaganda publicitária em prédios públicos e rodovias

estaduais no Estado de Minas Gerais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Ficam proibidas a propaganda publicitária e a instalação de

engenhos publicitários nos imóveis públicos, edificados ou não, das
administrações direta e indireta, e nas rodovias estaduais.

§ 1º - A propaganda a que se refere o “caput” deste artigo será
permitida quando promovida pelo poder público e feita no interesse da
administração pública e afete a vida cotidiana nas áreas da saúde,
alimentação, trânsito, transporte coletivo, uso e ocupação do solo,
meio ambiente, educação, cultura e defesa do consumidor.

Art. 2º - Para efeitos desta lei, entende-se por propaganda
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publicitária cartazes e “outdoors” afixados com intuito de promover
marca comercial, eventos e consumo, divulgar campanhas de
“marketing” ou qualquer tipo de mensagem destinada ao público.

Art. 3º - O descumprimento aos dispositivos desta lei constitui
infrações administrativas, sujeitando o particular infrator à pena de
multa no valor de 10.000 (dez mil) Unidades Fiscais do Estado de
Minas Gerais - Ufemgs – por cartaz ou “outdoor” afixado, aplicada em
dobro em caso de reincidência, além da obrigação de retirada das
propagandas veiculadas.

Art. 4° - Ao agente público que autorizar a afixaçã o de cartazes ou
outdoors na forma do “caput” do art. 2° serão aplic adas as sanções
administrativas cabíveis.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor no prazo de noventa dias contados
da data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 19 de dezembro de 2007.
Délio Malheiros
Justificação: Este projeto tem como objetivo diminuir a poluição

visual em estradas e prédios públicos estaduais que se vêem
invadidos por inúmeras propagandas publicitarias que afetam a
paisagem urbana e contribuem para a poluição visual. Além de
promover o desconforto espacial e visual dos transeuntes, esse
excesso desvaloriza os centros urbanos, tornando-os apenas espaço
de promoção de trocas comerciais, o que sabidamente não vêm a ser
função estatal, razão pela qual não pode o poder público se tornar
meio de propagação de tal prática comercial.

Outrossim, a comercialização de espaços públicos para a realização
de propaganda comercial fere os princípios da administração pública,
em especial o da legalidade e o da moralidade, visto que feito sem
observância das regras licitatórias, não revertendo os valores
pecuniários auferidos com essa atividade ao caixa único do Governo.

Quanto a competência para a propositura da presente proposição, é
certo que a matéria em comento se insere na competência legislativa
do Estado, conforme disposto no art. 24, incisos I, V e VI, da
Constituição da República, pelos quais compete concorrentemente à
União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios legislar sobre
direito urbanístico, produção e consumo e controle da poluição, não
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havendo que se falar, ainda, em matéria de iniciativa privativa do
Governador do Estado, razão pela qual se espera a aprovação do
projeto que ora se submete a apreciação desta augusta Casa
Legislativa.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo
Deputado Gustavo Valadares. Anexe-se ao Projeto de Lei nº
183/2007, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.965/2007
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária do Núcleo de

Colonização Rio Preto, no Município de Unaí.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação

Comunitária do Núcleo de Colonização Rio Preto, com sede na
comunidade de Ruralminas, no Município Unaí.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 19 de dezembro de 2007.
Delvito Alves
Justificação: A proposição apresentada visa criar mecanismos que

concorram ao reconhecimento da conceituada Associação
Comunitária do Núcleo de Colonização Rio Preto, uma vez que,
conforme demonstra seu estatuto, que instrui o Projeto, é uma
entidade voltada para a melhoria da qualidade de vida da população
local, além de proporcionar o estímulo da promoção cultural, da ética,
da cidadania, da educação profissional e do combate à pobreza. A
Associação Comunitária do Núcleo de Colonização Rio Preto vem ao
longo dos anos desenvolvendo inúmeros programas na área agrícola,
ambiental e social na comunidade de Ruralminas, no Município de
Unaí, tendo como objetivo principal proporcionar à nossa população
uma melhor qualidade de vida.

Assim, na qualidade de representante do Noroeste mineiro nesta
Casa Legislativa, este subscritor encaminha tal projeto com o objetivo
de reconhecer como entidade de utilidade pública a referida
Associação. Isso incentivará ainda mais seus diretores e demais
associados na busca incansável do trabalho em prol do
desenvolvimento econômico, social, cultural e ecológico da região.

Em face dos argumentos apresentados, pedimos apoio aos nobres
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pares desta Casa Legislativa para aprovação deste projeto de lei, o
que julgamos de suma relevância para nosso Município.

- 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 1.966/2007
Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores da Vila

Bispo de Maura - Acomobina, com sede no Município de Ribeirão das
Neves.

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

Moradores da Vila Bispo de Maura, com sede na Rua Executivo, 251,
Bairro Bispo de Maura, no Município de Ribeirão das Neves.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 19 de dezembro de 2007.
Irani Barbosa
Justificação: A entidade em epígrafe vem prestando relevantes

serviços à comunidade, notadamente no campo assistencial. Se
declarada de utilidade pública terá maiores facilidades para
desenvolver seu trabalho. Por essa razão, conto com o apoio dos
nobres Deputados para 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 do Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188,
c/c o art. 103, inciso I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.967/2007
Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores e Amigos

do Bairro São Gonçalo, 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 do Bairro São Gonçalo, com sede no Município
de Catas Altas da Noruega.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 19 de dezembro de 2007.
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Lafayette de Andrada
Justificação: A Associação dos Moradores e Amigos do Bairro São

Gonçalo, em Catas Altas da Noruega, é uma entidade sem fins
lucrativos que tem como objetivo primordial a melhoria das condições
de vida de seus associados por meio da prática de esportes, de
assistência médico-dentária e de auxílio na compra de produtos e
insumos agropecuários. Conforme documentação apresentada, a
entidade funciona há mais de 1 ano, sua Diretoria é composta por
pessoas idôneas, não remuneradas, e seu estatuto está devidamente
registrado em Cartório.

Assim sendo, espero dos nobres pares a aprovação desse projeto.
- 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 1.968/2007
Altera o art. 11 da Lei nº 11.517, de 13 de julho de 1994, que define

regras sobre a eleição e nomeação do Reitor e do Vice-Reitor da
Universidade Estadual de Montes Claros - Unimontes e suprime a
formação de lista tríplice para indicação dos cargos.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O art. 11 da Lei nº 11.517, de 13 de julho de 1994, passa a

vigorar com a seguinte redação:
“Art. 11 - A nomeação do Reitor e do Vice-Reitor da Universidade

Estadual de Montes Claros - Unimontes -, bem como dos Diretores de
suas unidades universitárias, obedecerá ao seguinte:

I - o Reitor e o Vice-Reitor serão escolhidos por colégio eleitoral, em
eleição direta, por escrutínio secreto, entre professores que integrem o
quadro da Unimontes por mais de cinco anos, e serão nomeados pelo
Governador do Estado os candidatos mais votados para cada cargo;

II - a eleição se fará para mandato de quatro anos, permitida uma
recondução;

III - compõem o colégio eleitoral o corpo docente, o discente e o
técnico-administrativo da entidade, e seus votos têm o peso de 50%
(cinqüenta por cento), 25% (vinte e cinco por cento) e 25% (vinte e
cinco por cento), respectivamente, prevalecendo, em caso de empate,
o resultado obtido junto ao corpo docente;
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IV - a nomeação, pelo Reitor, dos Diretores das unidades observará,
no que couber, além do estabelecido nos incisos anteriores, o
disposto no estatuto da Universidade;

V - a eleição dos Diretores das unidades será realizada no prazo de
trinta dias contados da posse do Reitor e do Vice- Reitor, nos termos
desta lei.”.

Sala das Reuniões, 19 de dezembro de 2007.
Ruy Muniz
Justificação: A alteração proposta constitui um avanço no processo

de autonomia da Universidade Estadual de Montes Claros. As regras
em vigor determinam a formação de uma lista tríplice, através da qual
o Governador do Estado nomeia o Reitor e o Vice-Reitor da
Instituição, independente do resultado da eleição. Na prática, isto
significa que os vencedores do pleito, apesar de referendados por
professores, alunos e funcionários, não serão necessariamente os
ocupantes dos cargos. A alteração permite que o resultado da eleição
seja respeitado, atendendo a uma antiga reivindicação da comunidade
universitária, já manifestada várias vezes através de atos públicos e
documentos elaborados pela Associação dos Docentes da Unimontes
(Adunimontes) e pelo Diretório Central dos Estudantes.

Outra alteração proposta refere-se ao peso eleitoral de cada
segmento, que atualmente é de 70% para os docentes, 15% para os
discentes e 15% para os funcionários técnico-administrativos, e
passaria a ser de 50%, 25% e 25%, respectivamente, prevalecendo,
em caso de empate, o resultado entre os docentes. Essa alteração,
apesar de democratizar ainda mais o pleito, não alteraria de forma
substancial a prevalência do corpo docente sobre os demais.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 1.969/2007
Proíbe as instituições de ensino superior de efetuar qualquer tipo de

cobrança para emissão de diploma de conclusão de curso.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º - Ficam as instituições de ensino superior com sede no
âmbito do Estado de Minas Gerais proibidas de cobrar de seus alunos
qualquer taxa ou outro tipo de valor, para emissão do diploma de
conclusão do curso.

Art. 2º - A proibição de cobrança de que trata esta lei estende-se a
todos os cursos ministrados pelas referidas instituições de ensino
superior.

Art. 3º - As instituições de ensino superior que não cumprirem o
determinado por esta lei ficam sujeitas a:

I - pagamento de multa equivalente a dez vezes o valor cobrado pela
emissão do diploma;

II - pagamento de multa com valor dobrado, nos casos de
reincidência.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 19 de dezembro de 2007.
Leonardo Moreira
Justificação: Este projeto de lei tem por objetivo atender aos anseios

dos estudantes das diversas instituições de ensino com sede no
Estado, que ao longo dos anos, após pagarem com muitos sacrifícios
os elevados valores de suas mensalidades, no final ainda são
obrigados a submeter-se ao pagamento de taxas para emissão do seu
diploma ou certificado de conclusão.

Devemos considerar que essa cobrança é indevida e não encontra
respaldo em nosso ordenamento jurídico, sendo, aliás, objeto de
discussão e conflito judicial entre formandos e instituições de ensino,
já existindo várias decisões favoráveis aos alunos.

A Constituição Federal estabelece competência concorrente aos
Estados em matéria relacionada com o consumo e com dano ao
consumidor, conforme se depreende dos incisos V e VIII do art. 24 da
referida Carta Magna. Portanto, a cobrança pela emissão do diploma
ou do certificado de conclusão do curso não deveria existir, uma vez
que se trata de documento que indica o término da graduação
universitária e que, provavelmente, como custo administrativo, já foi
pago através das anuidades ou das semestralidades do curso. Tal
cobrança também contraria o disposto no Código de Proteção e
Defesa do Consumidor, no que diz respeito às práticas abusivas (art.
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39, V) e no tocante as cláusulas abusivas (art. 51, IV e § 1º, I, II e III) e
que se tornem excessivamente onerosas ao consumidor.

Além dos argumentos legais acima descritos, ainda existem
resoluções do Conselho Federal da Educação que definem os
encargos educacionais de responsabilidade do corpo discente, as
quais nos mostram que na realidade está ocorrendo um desvio de
finalidade praticado por representantes das instituições de ensino, que
se deveriam ater, tão somente, a prestar os seus serviços
adequadamente em cumprimento às normas gerais da educação
nacional, como dispõe o inciso I do art. 209 da Constituição Federal.

Ressaltamos ainda que a ausência de uma lei que regulamente a
referida questão tem possibilitado a cobrança absurda dessas taxas
pelas instituições de ensino com sede em nosso Estado, o que acaba
por fazer distanciar cada vez mais o cidadão dos seus direitos básicos
fundamentais arrolados na Carta Magna, que, em seu art. 205,
determina o seguinte: “A educação, direito de todos e dever do Estado
e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da
sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo
para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”.

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

- 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 1.970/2007
Dispõe sobre a inclusão de dispositivos na Lei nº 13.199, de 1999, e

dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O art. 26 da Lei nº 13.199, de 29 de janeiro de 1999, passa

a vigorar acrescido do seguinte parágrafo:
“Art. 26 - (...)
§ 1º - No semi-árido mineiro, estarão isentos de cobrança e

devidamente regularizados pelo órgão competente os poços tubulares
ou manuais (cisternas) comprovadamente perfurados até a data de
publicação desta lei nas seguintes situações:

I - em pequenas e médias propriedades rurais;
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II - em comunidades rurais com até cinco poços para uso coletivo.
§ 2º - Após a publicação desta lei, os poços abertos pelo poder

público federal, estadual ou municipal em comunidades do semi-árido
e destinados exclusivamente ao abastecimento humano e a
dessedentação animal estarão isentos da cobrança prevista nos arts.
23 e 24 desta lei.”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 19 de dezembro de 2007.
Paulo Guedes
Justificação: A situação do semi-árido tem merecido a atenção de

sucessivas políticas das diversas esferas de governo em virtude da
ocorrência de problemas associados principalmente à seca e ao baixo
índice de desenvolvimento humano dessa importante região.

Podemos afirmar que a distribuição espacial e temporal das águas
superficiais e subterrâneas alcançam um estado crítico na região do
semi-árido brasileiro. O déficit de água provoca impacto social e
econômico. A criação de instituições como o DNOCS e a realização
de projetos e programas especiais dos governos federal e estadual
para a região, tem procurado contribuir para amenizar essa situação.

As águas subterrâneas são extremamente importantes para o
abastecimento de pequenos núcleos populacionais, pequenas e
médias propriedades. Recentemente, o governo do Estado, por meio
do Igam, em cumprimento ao disposto na Lei nº 13.199, de 1999, tem
executado a Campanha de Regularização do Uso dos Recursos
Hídricos em Minas Gerais: “Água: faça o uso legal”. A fiscalização do
Igam tem resultado em muitas autuações e multas. Apesar da
importância da campanha, sabemos, que muitas ocorrências se
devem às dificuldades do próprio órgão em atender às demandas por
fiscalização e regularização do uso dos recursos hídricos.

Também não existe nenhuma diferenciação em relação ao uso da
água no semi-árido, região que, por suas características físicas e
humanas, precisa de maior apoio, fato que nos levou a apresentar
esta proposição de lei, visando a garantir a legalização do uso dos
recursos hídricos, em benefício das pequenas propriedades e
comunidades da região.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.971/2007
Declara de utilidade pública a Associação de Amigos da Cultura -

Assamic -, 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 Amigos

da Cultura - Assamic -, com sede no Município de Ipatinga.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 19 de dezembro de 2007.
Rosângela Reis
Justificação: A Associação de Amigos da Cultura - Assamic - é uma

sociedade de direito privado sem fins lucrativos, filantrópica, que tem
como objetivo promover o aprimoramento e o desenvolvimento da
cultura, apoiando, elaborando, executando e incentivando projetos
que promovam a cultura brasileira em toda a sua diversidade. 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, desta forma, aos requisitos legais.
Por sua importância, contamos com o apoio de nossos pares à
aprovação deste projeto.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.972/2007
Declara de utilidade pública a Associação de Apoio ao Portador de

Epilepsia - Aape -, 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 Apoio

ao Portador de Epilepsia - Aape -, com sede no Município de Ipatinga.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 19 de dezembro de 2007.
Rosângela Reis
Justificação: A Associação  de Apoio ao Portador de Epilepsia -

Aape - é uma sociedade de direito privado de natureza associativa,
sem fins lucrativos, beneficente, que desenvolve importante trabalho
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em benefício dos portadores de epilepsia e tem como finalidade
melhorar a qualidade de vida do portador de epilepsia e a de seus
familiares. 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, desta forma, aos
requisitos legais.

Por sua importância, contamos com o apoio de nossos pares à
aprovação deste projeto.

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

REQUERIMENTOS
Nº 1.717/2007, do Deputado Agostinho Patrús Filho, em que solicita

seja formulado voto de congratulações com os Srs. Josemar Gimenez,
Diretor de Redação do jornal “Estado de Minas” e do “Correio
Braziliense”, Joaquim Tarcísio de Paula Freitas, Diretor jurídico dos
Associados Minas, e Geraldo Teixeira da Costa Neto, Diretor de
gestão do “Estado de Minas”, por sua recente inclusão no grupo de
condôminos dos Associados. (- À Comissão de Transporte.)

Nº 1.718/2007, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Márcio Heli de Andrade,
Procurador de Justiça, por sua posse no cargo de Corregedor-Geral
de Justiça do Estado. (- À Comissão de Administração Pública.)

Nº 1.719/2007, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja
formulada manifestação de aplauso ao jornal “Super Notícia” pelo
recebimento do Prêmio Dedicação Total a Você. (- À Comissão de
Transporte.)

Nº 1.720/2007, do Deputado Irani Barbosa, em que solicita seja
enviado à Secretaria da Fazenda pedido de uma relação tabelada de
todos os produtos em ordem alfabética, com suas respectivas
alíquotas, em que conste o percentual de imposto que incide sobre
cada um deles. (- À Mesa da Assembléia.)

Do Deputado Luiz Humberto Carneiro solicitando seja atribuído
regime de urgência à tramitação do Projeto de Lei nº 755/2007.

- É também encaminhado à Mesa requerimento do Deputado Luiz
Humberto Carneiro.
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Oradores Inscritos
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Doutor Viana.

O Deputado Doutor Viana - Sr. Presidente, Deputado Alberto Pinto
Coelho, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, imprensa, telespectadores
da TV Assembléia, público que nos assiste das galerias, funcionários
da Casa.

Há mais ou menos três meses, fui procurado pelo empresário Sérgio
Dolabela, da cidade de Gouveia, setor de mineração de quartzito e
outros tipos de pedras ornamentais, a fim de buscar solução para um
problema até então vivido por sua empresa, situada naquela cidade.
Ele me disse que, há mais ou menos dois anos, vem tentando superar
as barreiras ambientais para minerar quartzito na cidade de
Congonhas do Norte, mas as dificuldades são muitas. As primeiras
delas por questões financeiras, por se tratar de uma pequena
empresa que precisa fazer extração das pedras para a sua
sobrevivência. O Ofício nº 292/2006, de 12/7/2006, em Diamantina,
expedido pela Superintendência Regional de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável do Jequitinhonha, em Diamantina, diz
que se constatou que o empreendimento Pedras & Natureza Indústria
e Comércio Ltda. se encontrava dentro da APA Serra Talhada,
unidade de conservação municipal, impedido, então, de ser minerado.
A dificuldade, o empecilho, era que a área para ser minerada estava
dentro de uma APA de conservação municipal, em Congonhas do
Norte.

Recentemente o Município alterou a constituição da mesma APA,
liberando a área para a extração de placas de quartzito e ampliando a
mesma APA em outro sentido, protegendo extensa área de mata
atlântica, que antes não fazia parte da APA Serra Talhada, em
Congonhas do Norte. É de perceber a sensibilidade do Prefeito de
Congonhas do Norte, de seus assessores e dos Vereadores que
aprovaram uma lei com a nova demarcação, liberando,
conscientemente uma área adequada para a extração de quartzito,
gerando emprego e renda, além de desenvolvimento para o Município,
e ainda ampliando a APA para dar proteção a uma área de mata
atlântica que é - e deve ser, obrigatoriamente - protegida.

A região do Vale do Jequitinhonha está realmente precisando ser
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desenvolvida, e seu desenvolvimento é uma lógica clara da vontade
do Governador, que, desde o início do seu primeiro mandato, criou
uma secretaria especial para promover o desenvolvimento do Vale.
Essa Secretaria e o Governador Aécio Neves muito têm feito para
buscar o desenvolvimento dos Vales do Jequitinhonha, do Norte de
Minas e do Mucuri.

Não posso conceber que a Superintendente do Meio Ambiente, após
fazer as exigências anteriores, chegando a deferir pedido de
concessão da autorização ambiental de funcionamento - AAF - para a
empresa Pedra & Natureza, Indústria e Comércio Ltda., vá dificultar o
início dos trabalhos da mineração do quartzito pela mesma empresa.
Pede-se que haja sensibilidade por parte da Sra. Eliana Piedade Alves
Machado para que todos os empresários que aguardavam a nova lei
municipal, até então único empecilho impeditivo já superado, tenham
a autorização ambiental de funcionamento liberada.

Na minha visão de homem público, os órgãos estaduais devem ser
parceiros dos empresários, e não criar mais dificuldades e atrasos na
concessão das liberações das autorizações ambientais de
funcionamento para essas empresas. Constatando-se que todos os
empecilhos estão superados, a Superintendência de Meio Ambiente,
criada para estar mais próxima da área de mineração e descentralizar
o atendimento, a fim de que não venham de todas as regiões para
Belo Horizonte, para a região central ou para a Superintendência
central, deve facilitar. E isso não vem acontecendo, pois essas
superintendências regionais do setor ambiental vêm, sim, dificultando
o trabalho dos empresários que querem produzir e fazer o
desenvolvimento das regiões e do nosso Estado. Para que o
Governador criou o Decreto nº 44.309, de 2006, e justamente para
simplificar, agilizar e descentralizar os procedimentos de autorização
ambiental para os projetos de pequeno e médio portes, se, lá na
Pasta, dirigentes e funcionários do mesmo governo e dos mesmos
órgãos estatais estão criando terríveis dificuldades, e que o nosso
sensível Governador desconhece, ou deve desconhecer?

Estão, pois, querendo exigir dessas empresas pequenas e médias
um licenciamento tradicional. Esse método é para hidrelétricas,
siderúrgicas e projetos de grande porte e de custo elevado, que levam
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vários anos para ser aprovados. Então, o que trago inicialmente nesta
tarde é exatamente um exemplo que serve de referência para muitos
e muitos que estão acontecendo em nosso Estado. Ainda ontem, o
nosso Secretário de Meio Ambiente, numa reportagem, falou da
preocupação da Secretaria e dos órgãos ambientais em fiscalizar para
que não aconteçam desastres ecológicos e ambientais. Não somos
contra isso, mas não entendemos por que existem pessoas que
parecem ter alguma dificuldade de ver o progresso, o
desenvolvimento, o atendimento do seu órgão em benefício dos
pequenos e médios empresários, principalmente dos pequenos. Há
uns meses atrás estive aqui cobrando agilidade - não privilégio nem
favorecimento - nos processos ambientais de licenciamento, para a
Vallourec Mannesmann poder dar início à sua empresa em Jeceaba -
seu empreendimento de aços laminados -, e o setor de meio
ambiente, a Secretaria de Meio Ambiente e o Copam tiveram
sensibilidade, agilizaram e fizeram os licenciamentos devidos, dando
condições para que a empresa desse continuação ao seu projeto,
para iniciar seu empreendimento.

Volto agora para pedir por uma empresa pequena - nem é de médio
porte - que há dois anos está pelejando para minerar uma área
perfeitamente minerável. Sabemos que há lugares onde não se deve
e não será permitido minerar - estamos aqui para defender também
esse posicionamento. Mas, em outros lugares, como esse, pode-se
perfeitamente, e a Superintendência, por picuinhas, dificuldades e
falta de sensibilidade, está a dificultar para os empresários.
Continuaremos fiscalizando e acompanhando para verificar se está
havendo discriminação e sentimento de prejudicar os três pequenos
empresários que querem minerar naquela área, que já foi liberada da
APA pelo Município e não mais a ela pertence. Era problema
municipal, e, num dos requerimentos da Superintendência, foi dito que
o empecilho era a APA municipal, hoje liberada pela Câmara e pelo
Prefeito. E continua a Superintendente Eliana Piedade a dificultar e a
querer iniciar outro processo, uma vez que foi liberada a área da APA
municipal que ela solicitou.

O Deputado Carlos Pimenta (em aparte) - Quero cumprimentá-lo
pelo seu pronunciamento. Conheço bem o problema que V. Exa.
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relata, e a impressão que temos, caríssimo Doutor Viana, é que Minas
Gerais está proibida de crescer. A qualquer projeto empreendedor e
produtivo, normalmente, outros Estados oferecem muitas vantagens,
para gerar emprego, renda e desenvolvimento regional, e, em Minas
Gerais, parece haver a determinação de se proibir o crescimento do
Estado.

Recentemente, participei de um debate nesta Casa sobre licenças
ambientais, e uma das Diretoras da Amda nos relatava que tinha um
projeto em mãos, de um empreendimento no valor de
US$17.000.000,00.

O empresário já estava tentando liberar as licenças há um ano.
Depois de muito sacrifício, de provar e de fazer todo o possível,
mostrando que estava dentro das determinações legais, detendo o
protocolo técnico liberando a área, ela disse em bom som, no Teatro
desta Casa, que teria de se retirar, pois estava procurando uma forma
de não liberar aquele empreendimento, mesmo com todas as
liberações técnicas protolocadas. Esse pessoal não está entendendo
o que está acontecendo. Parece que não há desemprego em Minas, e
o nosso Estado não tem distorções sociais.

V. Exa. está de parabéns. Conte com o meu total e irrestrito apoio.
Temos de marcar uma posição contra esse pensamento retrógrado,
atrasado, de pessoas que não querem ver o Estado se desenvolver.
Aliás, Deputado Doutor Viana, entra e sai governo, são pessoas que
estão sempre ocupando os mesmos cargos. Ouvi até um colega
brincar dizendo que são como batom: não saem das boquinhas. Eles
estão sempre nas boquinhas, ocupando os mesmos cargos. Não
importa se o governo é de direita, de esquerda ou de centro. Eles
armaram barraca e não saem do setor ambiental de Minas Gerais.

Portanto, esta Casa e o Estado têm de reagir. Não podemos deixar
esses xiitas, esses “burrocratas”, pessoas sem sensibilidade e
vocação para o desenvolvimento, comandarem o Estado. Parabéns.

O Deputado Doutor Viana - Antes de terminar o meu
pronunciamento, gostaria de citar o exemplo da Bahia. Se o
empresário quiser minerar hoje na Bahia, será orientado pela
Secretaria Ambiental, que lhe perguntará: o que deseja minerar?
Ouro, quartzito, diamante? Há diamante, mas ali não pode. Há
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diamante acolá, e acolá pode. Isso facilita as coisas. Em Minas
Gerais, não é o Secretário nem toda a Secretaria, mas pessoas que
estão lá na ponta dificultando as coisas, principalmente para os
pequenos. Não podemos aceitar essa imbecilidade.

Fica aí o pedido para que o Secretário de Meio Ambiente, a
Secretaria, analise isso. Não queremos perseguir funcionários do
Estado, mas sim que sejam produtivos para os que desejam trabalhar
e não prejudiquem nem discriminem os empresários que querem
investir corretamente.
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Durval Ângelo.

O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, Deputados e
Deputadas, público presente nas galerias e telespectadores da TV
Assembléia, estou nesta tribuna para cobrar, a fim de que a nossa
proposta de emenda à Constituição que extingue o Tribunal de Justiça
Militar seja incluída na pauta. Como registrei no Plenário, a Proposta
de Emenda à Constituição nº 37 obteve unanimidade na Comissão
Especial. Na semana passada, por 5 votos a 0, a Comissão aprovou a
extinção do Tribunal de Justiça Militar, a partir do excepcional relatório
do Deputado Adalclever Lopes, Líder do PMDB nesta Casa.

Entendemos que não se pode protelar essa questão. Continuaremos
cobrando, porque essa PEC não é uma mera questão legislativa, mas
se tornou um projeto de vida.

Como Presidente da Comissão de Direitos Humanos, não posso me
calar diante dos absurdos que acontecem naquele Tribunal. Oficiais
condenados por peculato, por crime contra os costumes, por tortura,
por assassinato, por tráfico de drogas são, Deputado Dalmo,
sistematicamente absolvidos. Mesmos com penas de 3 anos e 6
meses, de 6 anos, de 7 anos, de 9 anos e 2 meses, de 12 anos, na
Justiça comum, por crimes comuns, são reintegrados à corporação.

Deputado Dalmo, o que mais nos agride nisso é que qualquer
servidor efetivo condenado, com pena transitada em julgado superior
a dois anos, é sistematicamente exonerado. Uma Desembargadora,
inclusive, noutro dia me disse sobre um servidor de Sete Lagoas que,
por uma falta banal, com 29 anos de serviço, será colocado na rua
agora, pois sua condenação teria ultrapassado esse limite.

Há o caso de um parlamentar, Vereador do PMDB em Contagem, de
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nome Rodinei, que, em função de uma possível carteira de habilitação
falsificada, num processo que correu à revelia, perdeu o seu mandato,
tendo sido cassado por decisão transitada em julgado.

Delegado de Polícia, policial civil e Agente de Polícia, com pena
superior a dois anos, são sistematicamente exonerados. Pela Lei de
Tortura, de abril de 1997, por condenação a qualquer tempo, o policial
é exonerado. Tivemos casos de policiais femininas condenadas pela
Lei de Tortura; uma a oito, e outra a nove meses, em Igarapé. As duas
foram exoneradas.

Há dois pesos e duas medidas? Com os praças, esse Tribunal não
age do mesmo jeito. Então o tribunal de injustiça militar, com seus
Coronéis, é uma afronta à comemoração aos 59 anos da Declaração
Universal dos Direitos Humanos. Apesar da sensibilidade da
Constituição cidadã, que afirma, no inciso III do art. 1º, a dignidade
humana como um princípio basilar do Estado Democrático de Direito
no Brasil, no tribunal de injustiça militar isso é totalmente desprezado.
O tribunal de injustiça militar é uma afronta à luta desta Casa pela
defesa dos direitos humanos e pela dignidade de todos.

Gostaria de dizer algo que nos deixa estarrecidos. Recentemente
aconteceu um concurso para diversos cargos naquele Tribunal, mas
este não nomeia os concursados. As vagas são preenchidas por
militares, amigos, esposas e parentes de oficiais ou Juízes. Ao todo,
são 11 militares com grau de parentesco com oficiais e Juízes.

Tenho aqui os nomes, mas não citarei os de alguns. Por exemplo:
uma Subtenente, esposa do atual Chefe do Estado-Maior; outra
Subtenente, esposa de Coronel; uma Sargento, esposa de oficial;
outra Sargento, esposa de oficial; uma Cabo, esposa de oficial. Tenho
o nome de todos eles aqui. Outra Cabo, esposa de oficial; um Cabo,
cunhado de Cabo e irmão de oficial; outro Cabo, irmão de Coronel.
Interessante, há o Sargento Paulo, que é genro de Juiz. Será que
genro não é parente? Temos o Cap. Brasil, que é sobrinho do atual
Presidente.

A norma do nepotismo valeu para a Justiça de primeira instância,
para o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, para o Ministério Público,
para a Justiça Federal. O nepotismo é a realidade naquela Casa, e os
concursados não são chamados, concursados são preteridos naquele
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Tribunal.
Agora vem a grande questão. O efetivo atual do Tribunal de Justiça

Militar é composto por 2/3 de militares, ativos e aposentados, e 1/3 de
civis, de recrutamento amplo e efetivo, transformando o Tribunal num
quartel disfarçado, que perde totalmente a característica de órgão do
Judiciário. Tudo lá pende para os próprios oficiais. A Casa é deles, a
justiça é deles, ao modo deles. Oficial não depõe contra oficial, lobo
não come lobo.

O Decreto nº 41.478, prestem atenção, Srs. Deputados, dispõe que
apenas 18 militares poderiam estar cedidos ao Tribunal - 3 oficiais e
15 praças. Porém, o efetivo atual é bem maior, com mais de 40
oficiais e praças da ativa em desvio de função. Lugar de PM é nas
ruas, defendendo a sociedade, e não transformando um tribunal de
injustiça num quartel.

Por que há tanto militares lá? Explico: os militares da ativa trabalham
menos que seus colegas da administração militar, trabalham apenas
por 6 horas. Por isso é que há tantos protegidos lá. Além disso,
percebem salário integral da Polícia Militar, Gratificação de Atividade
Judiciária, auxílio-creche num valor de R$135,00 e vale-lanche de
R$308,00, apesar de já receberem auxílio-alimentação da Polícia
Militar, que possui também creche para atender aos filhos de militares.

Mas, Srs. Deputados, não pára por aí. A Resolução nº 31/2000, que
trata da Gratificação de Atividade Judiciária, estranhamente não foi
publicada no “Minas Gerais”. Como eles têm uma resolução não
publicada no “Minas Gerais”? Está aqui a Resolução nº 31/2000, que
não foi publicada.

Os inativos da Polícia Militar recebem duas remunerações: a de PM
e a de Assistente Judiciário, de recrutamento amplo, PJ-28, em
flagrante afronta ao inciso XVI do art. 37 da Constituição Federal, que
veda a acumulação de remuneração nos quadros públicos. Entretanto,
há essa pérola nessa resolução, não publicada no “Minas Gerais”.

Além do auxílio-creche, mesmo a PM possuindo creche, do auxílio-
alimentação, mesmo a PM recebendo em duplicidade esse valor,
vejam a gratificação que esse pessoal recebe. Lá, um Coronel em
serviço, que em 2000 recebia a gratificação de R$640,00, agora
recebe uma gratificação de R$1.167,00. Além do auxílio-creche, da
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gratificação do vale-alimentação, que recebe de duas fontes, recebe
ainda R$1.167,00. Um Tenente-Coronel recebe R$1.041,50, e por aí
vai, até chegar ao Cabo, que recebe R$398,00, e ao Soldado, que
recebe R$375,74.

Há uma casta de privilegiados. Poderiam ser 18, mas são mais de
40. Quanto aos parentes, há parentes de parentes do parente. Lá o
nepotismo não caiu. Caiu em todos os tribunais do Brasil, por ordem
do Conselho Nacional de Justiça. Farei uma representação, no
Conselho Nacional de Justiça, sobre todas essas irregularidades.
Pedirei que se faça essa apuração no Conselho Nacional de Justiça.

O mais grave, senhores, é que essas gratificações da Resolução nº
31/2000 foram corrigidas sem uma nova resolução, mesmo que a
primeira não tivesse sido publicada. Alguém tem de dizer aqui as
verdades sobre esse Tribunal.

Só para os senhores terem uma idéia, no Tribunal temos um Juiz
que, quando entrou lá, nem o curso de Direito fazia, Deputado Dalmo
Ribeiro Silva. Há Juiz no Tribunal de Justiça Militar com cargo
pomposo. Poderíamos fazer a correlação com um Desembargador
que ainda está cursando Direito, mas que será Presidente do Tribunal
sem terminar o curso. Isso é realmente uma vergonha.

E os carros? Para se ter uma idéia, fizeram uma licitação para a
compra de um novo carro, lembrando que a frota atual é de 14
veículos: 7 para Juízes, 1 para cada Juiz, 2 administrativos, o restante
para reserva e 1 moto. E a licitação para a compra de móveis? Para
os senhores terem uma idéia, na reforma da futura sede do Tribunal,
na Av. Prudente de Morais, nº 1.671, já gastaram R$230.000,00. Há
uma previsão de serem gastos R$5.000.000,00. No caso, veremos a
suplementação orçamentária que estamos aprovando aqui. São
R$5.000.000,00 para a reforma. Há denúncia de que a estrutura do
prédio é duvidosa, pois há constantes inundações relacionadas à
presença de uma mina de água debaixo do prédio. Há inclusive a Lei
nº 17.139, de 2007, que trata dessa questão.

Companheiros, companheiras e Sr. Presidente, para o bom
andamento do projeto nesta Casa é necessário que seja colocado em
pauta o fim do tribunal de injustiça militar, excrescência da ditadura
militar. O Senador Tasso Jereissati apresentou a Emenda à
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Constituução nº 21, no Senado Federal, para acabar com essa
Justiça. Há um acordo com a bancada de governo para que esse
projeto seja votado em março.

Não deveríamos esperar que o Senado Federal e o Congresso
Nacional acabassem com o Tribunal. Deputado Dalmo Ribeiro Silva,
nós, parlamentares, deveríamos fazer isso agora. Nós mesmos
teríamos de acabar com isso. Não vou parar aqui. No momento da
discussão da suplementação orçamentária, voltarei com dados novos,
porque isso aqui é uma novela de horror, de desperdício e de
imoralidade. Tenho dados suficientes para colocar a nu a injustiça que
é aquele Tribunal absolver quem mata, quem faz tráfico de droga,
quem comete crime contra o costume, quem comete peculato,
absolver todo o mundo.

Insisto aqui na comparação feita em outro dia. Se em Roma,
Deputado Dalmo, o ano santo, com a indulgência plenária, é de 25 em
25 anos, no Tribunal de Justiça Militar, para oficial que comete crime,
a indulgência plenária é anual, é mensal, é diária, enfim, é toda hora.
Ressalvam-se o posicionamento do Ministério Público, do Dr.
Epaminondas Fulgêncio, e o posicionamento louvável do Juiz oriundo
do Ministério Público, Fernando Galvão. Quanto ao resto, minha
gente, é corporativismo, é cumplicidade, é desserviço à causa da
democracia, infelizmente.

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

O Deputado Getúlio Neiva - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.
Deputados, apraz-me fazer um pronunciamento neste momento em
que estamos encerrando o exercício legislativo. Quero comentar, “en
passant”, a coragem do Deputado Durval Ângelo. Corre-se apenas um
risco ao fechar o Tribunal de Justiça Militar: aqui em Minas, quando se
fecha um tribunal, os Juízes, em vez de serem demitidos ou
absorvidos, tornam-se Desembargadores. Esse é o risco que
podemos correr se não houver uma legislação específica a respeito
desse assunto, não é Durval?

Hoje, devemos apreciar matérias importantes aqui: mais recursos
para o Tribunal de Justiça Militar, mais recursos para o Tribunal de
Justiça, mais recursos para o Ministério Público do Estado de Minas
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Gerais. Realmente, é um presente de Natal bastante importante.
Nesta reta final, gostaria de fazer uma avaliação da ação política

que desenvolvemos ao longo de 2007 em todo o Brasil, na Câmara
Federal, no Senado da República, onde os defensores das minorias
prevaleceram sobre os possíveis defensores das maiorias. Preocupa-
me muito o fato de defendermos demais os bandidos que estão nas
cadeias e não defender as pessoas que estão presas em casa, em
seus edifícios cercados com sistemas eletrônicos, sem poder sair às
ruas, porque a bandidagem está muito grande. Preocupa-me ainda o
exagero que temos para defender crianças, jovens, especificamente
de cada minoria. Vejo muitos poucos falarem sobre as maiorias.
Quando as defenderemos? Será que estamos enfocando
corretamente a ação política? Será que estamos trabalhando do modo
mais desejável? Será que esta Assembléia, o Congresso Nacional
começarão a se preocupar com a maioria quando ela for minoria?

De fato, não estou entendendo esse raciocínio. É muito mais
simples e singelo defender uma minoria qualquer, seja o deficiente
físico, o cego, o motorista de táxi, o perueiro, que têm dificuldades. É
importante que sejam defendidos, sim. Mas estou preocupado porque
não aparece ninguém para defender as maiorias, as pessoas comuns
de cada cidade de Minas Gerais e do Brasil, que trabalham, produzem
e têm filhos que vão à escola. Há uma preocupação excessiva em
defender bandido que está na cadeia. Fico imaginando: será que é
isso mesmo? A tônica está correta? O tempo que gastamos para
defender bandido e gente sem-vergonha é o ideal? Não devemos
reservar um tempo maior para defender as pessoas normais que
querem viver em sociedade, que se comportam bem, como os
homens de bem, as mulheres de bem, os jovens equilibrados, aqueles
que em momento algum cometeram deslize em sua vida? Minha
preocupação é muito profunda.

O Deputado Durval Ângelo (em aparte) - Deputado Getúlio Neiva,
antes de mais nada, gostaria de fazer um sincero elogio à sua postura
neste Plenário, ao longo deste primeiro ano de exercício do mandato,
sempre suscitando temas importantes para o debate e sempre
preocupado para que esta Casa seja realmente uma Casa de
debates.
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Concordo com V. Exa, porém, o nosso eixo tem de ser a defesa da
sociedade como um todo. Na sociedade, definir o que é bandido e o
que é cidadão de bem não é uma tarefa muito fácil, já que a barreira
entre essas duas realidades é um pouco tênue. Identificar aquele que
está encarcerado como bandido é muito fácil; é muito fácil usarmos
esse tipo de expressão para nos referirmos aos presos.

No estabelecimento penal, vamos encontrar os famosos três pês:
pobre, preto e prostituta. Só para o senhor ter uma idéia, no censo
penitenciário passado, mais de 90% dos que estavam encarcerados
não tinham condições de pagar pelos serviços de um advogado.
Então eles não eram ricos, porque pagar um advogado de porta de
cadeia é fácil, já que existem advogados de todos os preços.

Um outro dado que nos chamou a atenção é que 60% desses
presos eram analfabetos ou semi-analfabetos, e o número de negros
era superior ao registrado no censo do IBGE. Será que só eles
cometeram infração? V. Exa., como um bom advogado, sabe que,
com um advogado bom e eficiente, não se vai para a cadeia neste
país. Pode-se sonegar e até cometer assassinato que não se vai para
a cadeia. O caso do Mesquita é um exemplo disso. Ele é jornalista e
matou uma jornalista em São Paulo e está para ser preso faz oito
anos. Há também o caso dos dois médicos de Bicas que mataram
uma família inteira, há 10 anos, e até hoje não foram presos, apesar
de já terem sido julgados. Da mesma maneira, um Delegado-Geral da
Polícia Civil, que já foi Secretário de Segurança Pública em Minas
Gerais e é casado com uma ex-Deputada desta Casa. Ele está com
mandado de prisão, com trânsito em julgado, Deputado João Leite, há
três meses, e não é preso. Ele perdeu no Supremo, mas não foi
preso.

Concordo com V. Exa. sobre o que disse a respeito da defesa da
sociedade, mas temos de alargar um pouquinho mais o conceito de
bandido, porque existem muitas pessoas que se passam por cidadão
de bem e que cometem as piores atrocidades. Muitas vezes, na
Apaca, vemos que, quando se melhoram as condições carcerárias, as
pessoas se recuperam e vêm viver na sociedade, conviver em grupo,
com um aproveitamento muito grande.

V. Exa. foi perseguido pelo regime de exceção e foi preso, mas,
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mesmo sendo preso, não era bandido. Fora da prisão, havia muita
gente que o defendia e que exigia o seu direito. Isso porque, no
conceito dos militares, V. Exa. era visto como bandido. Temos de
pensar que esse conceito de bandido permite muitas interpretações,
dependendo de quem está no poder e de quem tem hegemonia de
classe na sociedade. Mas concordo com V. Exa., a linha tem de ser a
defesa da sociedade.

O Deputado Getúlio Neiva - Deputado Durval Ângelo, o que quero
saber é onde estão os meus direitos humanos e também o da maioria
da população. Não estamos defendendo a maioria da população.

O Deputado Durval Ângelo (em aparte) - Não existem direitos
humanos de um ou de outro, Deputado. Os direitos humanos são
universais.

O Deputado Getúlio Neiva - Sobre essa questão dos presos, em
2004, quando deixava a Prefeitura, o Governador me telefonou para
me cumprimentar e perguntar qual obra eu queria, e eu lhe respondi
que queria um presídio, já que estava terminando de construir um,
que, em breve, seria inaugurado. Também tenho essa sensibilidade
para com as minorias.

O Deputado Durval Ângelo (em aparte) - É importante ter presídio.
O Deputado Getúlio Neiva - Não fui advogado de porta de cadeia

porque vi muito advogado sendo sócio do bandido e do ladrão. Tenho
uma percepção perfeita.

O Deputado Durval Ângelo (em aparte) - E existem muitos
advogados que são ladrões e bandidos.

O Deputado Getúlio Neiva - Com meu pronunciamento, não quero
ferir V. Exa., que defende os direitos humanos, que também defendo;
não quero ferir a quem defende o menor, que também defendo; não
quero ferir a quem defende a criança, que também defendo. O que
não posso é aceitar o exagero do pronunciamento do Doutor Viana,
que fala claramente que o homem não faz parte do meio ambiente. Os
ambientalistas xiitas entendem que meio ambiente é só bicho e mato,
e, como homem não é bicho nem mato, não fazemos parte do meio
ambiente. O homem que pesca um peixe maior ou que corta uma
árvore é condenado, às vezes, de forma inafiançável.

Estou me perguntando o que estamos fazemos que não ampliamos
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a defesa da maioria dos cidadãos corretos, que vão a sua igreja, ao
seu templo, que trabalham diuturnamente e formam bem os seus
filhos, mas que hoje precisam viver em edifícios cercados e em
residências eletrificadas porque a rua agora é território dos bandidos
protegidos pelos direitos humanos. Uma preocupação minha é que as
maiorias estão sendo deixadas de lado. A maioria da população não
está tendo a nossa defesa; as pessoas corretas, que vivem uma vida
normal, não estão tendo a nossa defesa. Claro que é preciso haver a
defesa das minorias, pois apóio o direito de cada Deputado defender
uma minoria, mas é preciso pensar também nas maiorias.

O Deputado Vanderlei Miranda (em aparte) - Companheiro de
Bancada e brilhante orador e parlamentar, não quero tomar muito do
seu tempo neste aparte, mas o faço apenas para concordar com V.
Exa. nesse discurso maduro, consciente e consistente. Estamos
vivendo uma completa inversão de valores. V. Exa. fala e faz a
comparação daquilo que é aplicado ao homem quando, por algum
motivo, mata um animal ou fere a natureza, exceto a humana, e
recebe um tratamento que chega às raias da completa insensatez. Se
mata um animal, nem direito a fiança o cidadão tem. Se mata um ser
humano, tem todas as regalias e prerrogativas da lei para responder
por esse crime. Trata-se de uma completa inversão de valores. Outra
vez, quero deixar registrado que vivemos uma situação clara em que o
rabo continua abanando o cachorro, tamanha a inversão. Parabéns a
V. Exa. pelo pronunciamento.

O Deputado Getúlio Neiva - O aparte de V. Exa. enobrece meu
discurso. Lembrei-me, em outro pronunciamento, da primeira
entrevista que concedi, e, de lá para cá, a repórter nunca mais me
entrevistou. Ela perguntou-me que tipo de projeto de lei priorizaria em
meu trabalho legislativo, e lhe respondi que me preocuparia com as
centenas de projetos já em andamento, talvez até milhares, e em
aprimorar a legislação, porque, onde há excesso de lei, há falta de
direito e justiça. Minha preocupação era essa. Não me importa andar
na contramão da tônica normal das pessoas, que acham mais
importante defender interesses específicos de um grupo específico de
pessoas.

Nesta reta final do ano e na minha vida pública, preocupo-me muito
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mais ao ver como está sendo tratada a maioria das pessoas. Pessoas
essas que são comuns, trabalham, lutam, almejam um futuro e
conseguem educar seus filhos com todas as dificuldades. Onde está a
proteção para a maioria? Quem defende a maioria dos cidadãos?
Estamos exacerbando a defesa das minorias. É preciso defender as
minorias, sim, mas, sobretudo, faz-se necessária a defesa também da
maioria.

Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, vejam no caso
específico das nossas Minas Gerais. Defender as maiorias significa
verificar que 65% da população mineira vive em situação de muita
dificuldade, com baixíssimo ou sem nenhum salário. Desses 65%,
80%, a maioria absoluta, vive acima do Paralelo 18 nas regiões Norte,
Nordeste ou Sudeste de Minas Gerais.

É em nome dessas pessoas, da grande maioria dos pobres
desassistidos, que exerço o meu mandato e me pronuncio nesta data
pedindo aos nobres companheiros que, em 2008, cuidemos um
pouquinho das maiorias sem deixar de cuidar também das minorias.
Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
   O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Elisa Costa.

A Deputada Elisa Costa - Saúdo o Deputado Alberto Pinto Coelho,
Presidente desta Casa; os componentes da Mesa; todos os
Deputados, nossos companheiros; a imprensa; o povo de Minas
Gerais e da nossa região do Vale do Rio Doce.

Nesses dias em que estamos finalizando este ano legislativo,
parlamentar, quero também aproveitar esses minutos para fazer um
balanço final, uma avaliação das políticas econômicas, sociais e
culturais do governo do nosso Presidente Lula em 2007.

Deputados Almir Paraca e Carlin Moura, sabemos que ainda há uma
insistência de setores minoritários das elites brasileiras e de parte da
grande mídia em sempre apresentar uma visão negativa dos
importantes avanços obtidos pelo governo Lula para o País,
especialmente para o povo brasileiro.

Podemos afirmar, baseados em dados objetivos, que a economia
brasileira saiu da recente crise financeira internacional e começou a
consolidar seus padrões de crescimento sustentável com aumento
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das reservas internacionais, com recorde de atração de investimentos
produtivos internacionais paralelamente à saída de capitais
especulativos, com uma crescente taxa de investimento global na
economia, com um recorde nas bolsas e confiança dos setores
produtivos.

Mas o que queremos mostrar aqui rapidamente é que o segundo
mandato do Presidente Lula tem uma dinâmica em seu conjunto que
potencializa a superação de barreiras historicamente estruturais,
dívidas sociais que sempre impediram a inclusão de milhões de
brasileiros que vivem ainda, em muitos casos, em situação de miséria
crônica.

Um Brasil, pela primeira vez na história, sem uma grande massa de
mais pobres, pode ser a melhor herança que o governo Lula pode
deixar neste segundo mandato.

Existe hoje uma consciência pública de que já estamos imersos em
uma nova dinâmica de inclusão social. Isso veio à luz com as recentes
informações trazidas pela Pesquisa Nacional por Amostra de
Domicílio - Pnad - para o ano de 2006.

A diminuição da pobreza no Brasil, nos últimos cinco anos,
eqüivaleu à diminuição da pobreza na América Latina em 15 anos.
Segundo estudo do Ipea, tal resultado se deve, em 48%, à redução da
desigualdade e, em 52%, ao crescimento econômico, mas, mais que
saldar esse novo e promissor fenômeno, é preciso entender as bases
que o estruturam, qual sejam: ampliação da base social da
reprodução dos direitos do trabalho, efetivação dos direitos
constitucionalmente garantidos antes, mas não realizados, e criação
de novos direitos sociais.

Os dados da Pnad de 2006 dão conta de que, no primeiro mandato
do Presidente Lula, foram criados 8,7 milhões de vagas de trabalho.
Apenas neste ano serão mais de 1,6 milhão de vagas com carteira
assinada, chegando a mais de 2 milhões de empregos neste país.
Essa criação maciça de postos com carteira tem implicação direta na
diminuição do déficit da Previdência. Com a redução da alíquota de
20% para 11%, em seis meses, 800 mil trabalhadores aderiram a um
novo plano de inclusão previdenciária, sendo 500 mil novos
segurados. Isso é fundamental: dos 19 milhões de brasileiros com
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mais de 60 anos, 76,6% recebem benefícios ou aposentadoria da
Previdência.

No atual ciclo econômico, o desemprego tende a cair fortemente.
Menos desemprego significa maior capacidade dos trabalhadores de
lutar por melhores salários. De acordo com o Dieese, no primeiro
semestre de 2007, 87,5% dos contratos coletivos conseguiram ganhos
superiores à inflação, tendo como resultado a elevação da renda
média do trabalho.

O salário mínimo vem tendo uma forte recuperação de seu poder de
compra, garantida a sua continuidade com a aprovação do
mecanismo anual de reajuste continuado acima da inflação.

Inflação controlada, forte aumento do emprego, da renda, do salário
mínimo, do microcrédito e do crédito popular, ampliação em cinco
vezes do crédito à agricultura familiar, incentivos à economia solidária
e ao cooperativismo, essas são, no nosso entendimento, as bases
que fundamentam a forte redução da pobreza, comprovada pelos
números da Pnad 2006.

Em relação à segunda avaliação, a efetivação de direitos
constitucionais antes não efetivados é reconhecida, em razão de
todos os grandes avanços obtidos a partir da Constituição de 1988, na
garantia e universalização dos direitos sociais. Mas, nos anos que se
seguiram, a garantia não foi efetivada.

A implementação progressiva desses direitos sociais inseridos na
Constituição é outra marca importante do governo Lula.

Chamam atenção, Deputado Carlin Moura, quanto aos avanços
sociais, as importantes conquistas obtidas especialmente na
educação. A década de 90 foi marcada pelo fechamento dos cursos
profissionalizantes e pelo arrocho no orçamento das universidades
públicas federais, transformando-se em mais um mecanismo de
exclusão social.

A expansão em massa do acesso à educação, que vem sendo
promovida pelo governo Lula, funciona como uma alavanca de
promoção social, de qualificação para o trabalho, de crescimento da
consciência democrática e da criação e recriação cultural. Em 2004 e
2005, o ProUni garantiu bolsas para 250 mil alunos pobres e, em
2007, mais 160 mil bolsas estão sendo oferecidas. Mantido este ritmo,



2261

a era Lula irá propiciar o acesso à universidade a cerca de 900 mil
estudantes trabalhadores que não teriam como arcar com as
anuidades nas universidades privadas.

Já nas universidades públicas federais, houve um crescimento de
25% das vagas com a contratação de 9.200 professores e 15 mil
servidores, refletidos nos números da Pnad, que registrou crescimento
de 13% de 2005 para 2006 no número de estudantes em faculdades
no País. A partir de 2008, está programado um crescimento de 150%
no investimento do governo federal no ensino superior, com uma meta
de dobrar as atuais 120 mil vagas para 240 mil em 2011.

Tão importante quanto a ampliação do ensino superior tem sido a
vigorosa ampliação dos investimentos no ensino técnico
profissionalizante. Das 160 mil vagas atuais, passaremos para 274 mil
nos próximos anos, isto é, crescimento de 71% na oferta de vagas,
superando a concepção elitista do governo FHC, em que a ordem era
o fechamento das escolas técnicas profissionalizantes. Quero registrar
a construção dos 12 Cefets em Minas Gerais. Além de Governador
Valadares e Paracatu, 12 cidades receberão um ensino
profissionalizante de qualidade do governo federal.

Quero registrar aqui que, além da área da educação, também a da
saúde apresentará avanços. O orçamento federal para a saúde era de
R$28.300.000.000,00 em 2002 e atingiu R$49.700.000.000,00 em
2007, um crescimento de 75%, Deputado Weliton Prado. Isso significa
uma maior cobertura da saúde bucal, a ampliação do Programa
Saúde da Família, um melhor atendimento do Serviço de Atendimento
Móvel de Urgência - Samu. Esses são impactos advindos de um
remanejamento de recursos e da permanência dos recursos da saúde
para os próximos anos.

Também quero refletir, para encerrar essa primeira parte de nossa
avaliação, sobre a criação de novos direitos. O direito a uma renda
mínima, o direito à alimentação, que foi negado historicamente pelos
governos que antecederam o do Presidente Lula, são certamente para
toda a família brasileira a principal conquista social dessa
administração. O Bolsa-Família, Deputado Almir Paraca, atende a 40
milhões de beneficiários, que hoje podem afirmar que a fome já não
faz parte de suas vidas.
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A política de transferência de renda - o programa Bolsa-Família -
não pode ser vista isoladamente, mas como parte de uma grande rede
de proteção social aos mais pobres, que vai se consolidando com a
implantação do Sistema Único de Assistência Social.

Podemos citar, como avanços, a integração das políticas sociais, o
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil e o Programa de
Atenção Integral às Famílias, que se materializa nos Centros de
Referência da Assistência Social - Cras. São 3.300 unidades
implantadas no Brasil e quase 400 em Minas Gerais.

Esses Centros de Referência acolhem as famílias e tornam-se
espaços de alfabetização, de inclusão digital e produtiva, de formação
de empreendedores, de estímulo ao cooperativismo, enfim, de
projetos e programas de geração de trabalho e renda, que possibilitam
o protagonismo e a auto-suficiência, contribuindo para que as pessoas
assumam o destino da própria vida.

Outra política social fundamental do governo Lula é a
universalização do acesso à energia elétrica. É outro importante
direito ampliado a partir do Programa Luz para Todos, que vem
incluindo milhões de brasileiros que ainda viviam sem este benefício
mínimo da civilização brasileira. Discutimos muito sobre a energia e a
redução da tarifa também para milhões de mineiros.

Quero aqui retratar a ampliação das oportunidades de acesso à
habitação e ao saneamento básico, com a implantação do PAC em
todo o País e, especialmente, em Minas Gerais.

Como promotor principal, o Ministério de Desenvolvimento Agrário
lançou recentemente o Programa Território da Cidadania,
identificando as 120 zonas mais pobres do País, que somam hoje
1.848 Municípios. O programa deve promover benfeitorias sociais a
1.800.000 pequenos agricultores, 500 mil assentados, 507
comunidades quilombolas e 350 territórios indígenas, promovendo a
inclusão social dos historicamente excluídos neste país.

Concluindo, Sr. Presidente, o Brasil continua sendo um dos países
com maiores desigualdades do mundo, mas já é possível vislumbrar a
linha histórica do horizonte em que não haverá mais desterrados na
sua própria terra. Com uma taxa de crescimento da economia de 5%,
é possível prever uma queda anual de 3% nos índices de pobreza,



2263

como ocorreu nos anos de 2004 a 2006. Isso significa um Brasil de
mais cidadania, um Brasil de mais inclusão social.

Quero dedicar esta fala final também ao Presidente Lula, à sua
história de vida, ao seu compromisso social, para que deixe uma
marca na história, que deve ser mesmo o combate à fome e a
erradicação da miséria e da pobreza neste país, garantindo aos mais
pobres, efetivamente, uma renda digna, um salário digno e os direitos
sociais básicos a que toda população brasileira tem direito.

Quero registrar a nossa participação nesse balanço do Presidente
Lula, com a perspectiva de que, nos próximos três anos, ainda serão
ampliados novos direitos e novas oportunidades para o povo
brasileiro. Parabéns, Presidente Lula, pelo trabalho que tem feito no
Brasil, dando continuidade a muitas políticas, mas também fazendo
avançar a democracia, a participação popular e a cidadania para o
povo brasileiro. Muito obrigada.
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlos Pimenta.

O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente Deputado Alberto Pinto
Coelho, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, imprensa, companheiros e
companheiras que nos visitam, povo de Minas Gerais, neste pouco
tempo que me resta gostaria de tecer dois comentários acerca de dois
assuntos fundamentais. O primeiro deles é em relação ao episódio
acontecido no Senado, quando os Senadores acharam por bem não
votar a prorrogação da CPMF. Em razão do tempo, não entrarei no
mérito da questão, mas é importante citar o dia seguinte dessa ação
do Senado.

O governo federal anunciou que, para compensar os
R$40.000.000.000,00 que estão sendo perdidos, pois o povo brasileiro
está deixando de contribuir, vai haver alguns cortes, por meio de
emendas de parlamentares, Deputados Federais, no PAC da área de
infra-estrutura. Certamente algumas estradas continuarão
esburacadas, mas o que mais me preocupou foi o anúncio de que o
governo não vai empreender o PAC na área da saúde. Participamos,
eu e o Deputado Doutor Rinaldo, representando a Comissão de
Saúde, com o Secretário Marcus Pestana, em Brasília, em meio a
foguetórios, de uma grande reunião, quando o governo federal
anunciou o PAC da saúde, com R$24.000.000.000,00 para serem
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investidos em 2008, 2009 e 2010.
Depois do resultado da votação da CPMF no Senado, esse dinheiro

simplesmente deixa de existir, como se o povo brasileiro não
precisasse de nenhum programa de aceleração de crescimento na
área da saúde. Então fico extremamente preocupado, porque estamos
falando, só para Minas Gerais, caríssimos companheiros Deputados,
de um corte de repasse, no ano que vem, em torno de
R$800.000.000,00. Esses recursos seriam aplicados exclusivamente
na rede do SUS, para fortalecer esse sistema que está uma vergonha
em nosso país.

No Nordeste brasileiro, podemos ver o retrato da saúde pública nos
movimentos de greve que estão sendo desenvolvidos em
Pernambuco, Alagoas e Ceará. Podemos ter a certeza de que esse
mesmo movimento virá para Minas Gerais a partir do ano que vem,
porque a saúde pública deste país é uma farsa. A saúde pública deste
país assiste aos hospitais passando por verdadeiras dificuldades, vê o
povo morrendo nas filas, sem assistência, sem direito a média e alta
complexidade, e o governo federal anuncia, como represália aos
Senadores, o corte de R$800.000.000,00, a partir do ano que vem.
Uma represália que deveria ser política, em cima do Senado, mas
acaba sendo um ato covarde contra o povo, contra a saúde pública
brasileira.

Preocupados com as repercussões negativas, nós, da Comissão de
Saúde, liderada pelos companheiros Deputados Carlos Mosconi,
Doutor Rinaldo, Hely Tarqüínio, por mim e pelo Deputado Ruy Muniz,
percorremos os gabinetes do Secretário de Saúde, do Vice-
Governador e do Governador de Minas, em busca de socorro para a
saúde pública de Minas Gerais, o qual provavelmente será anunciado
amanhã, e, mais uma vez, parte dos cofres do Estado.

O Estado está complementando o PSF; não está deixando o
hospitais serem quebrados, isso com o Pró-Hosp; está construindo
1.200 unidades de saúde nos Municípios mineiros e distribuindo
veículos. Estamos vendo o que está acontecendo em Brasília e,
infeliz, triste e covardemente, vemos essas medidas sendo
anunciadas pelo governo federal. Espero, caros companheiros, que
seja apenas uma emoção de momento, do calor das discussões.
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No clímax das preocupações, espero que o governo possa recompor
a saúde pública, os cofres públicos, porque o pobre, o coitado que
precisa do SUS, aqueles que não têm plano de saúde e que não
podem pagar tratamento médico nem remédio não têm culpa da briga
do governo federal com o Senado.

O segundo assunto, Sr. Presidente, e peço vênia a V. Exa., é que
ontem o Governador Aécio Neves anunciou algumas medidas para
minorar os efeitos da longa estiagem no Norte de Minas, no
Jequitinhonha e no Mucuri. Rapidamente, gostaria de citá-las para
mostrar o espírito público e de companheiro do Governador Aécio
Neves. Ele anuncia, Deputado Getúlio Neiva, a liberação de mais 5 mil
caixas d’água para a captação das águas pluviais e já autorizou levá-
las ao Norte e ao Nordeste de Minas. Autoriza o BDMG a abrir um
crédito de R$20.000.000,00, para disponibilizá-los aos pequenos
produtores rurais - àquela pessoa que perdeu a safra, que está até o
pescoço em dívida com os bancos federais e oficiais - e mais
R$20.000.000,00 para o crédito da indústria e do comércio, que não
estão recebendo porque o povo não tem dinheiro para comprar. Isso
recomporá o crédito do comércio, principalmente dos pequenos
comerciantes.

Autorizou a Ruralminas a adquirir uma patrulha mecanizada, ou
várias patrulhas mecanizadas, para perfurar milhares de pequenas
barragens, recompor a água do subsolo e ter condições de captar e
armazenar a água, para matar a sede das criações. Será feito
convênio com a Ruralminas e a Associação de Municípios da Área
Mineira da Sudene, do Alto Jequitinhonha, do Mucuri, para a
construção de milhares de barragens. Autorizou o crédito da Emater
para adquirir sementes de feijão, milho, sorgo, para ajudar um pouco
os pequenos produtores e adquirir equipamentos comunitários - isso é
muito importante. E determinou que a Cemig - vejam a importância da
determinação - estude tarifa diferenciada para poços artesianos
comunitários. A Cemig não tem a sensibilidade de ter uma tarifa
diferenciada para os poços comunitários, a água para matar a sede do
povo - espero que tenha agora. E há redução de no mínimo 25% para
os pequenos consumidores da região mineira da Sudene. Finalmente,
a Cemig terá que equipar os poços artesianos. São milhares de poços



2266

sendo movidos a motobomba, a bomba a diesel, a óleo diesel. A
Cemig terá que eletrificar esses poços artesianos.

Sr. Presidente, quero cumprimentar o Governador Aécio Neves por
essa ação imediata, porque nos reunimos com o Sr. Lula - José
Inácio, como diz o Mão Santa - e o dinheiro não chegou até agora. Foi
determinada a abertura de crédito, e até agora ele não chegou. Então,
o Governador está de parabéns por essas ações.

Espero que o governo federal também empreenda ações, porque
estamos vivendo o dia seguinte da fortíssima seca pela qual
passamos. No mais, um feliz Natal ao povo mineiro, se é que
podemos ter um Natal feliz neste fim de ano, com tanta coisa ruim que
tem acontecido. Um feliz Natal ao povo de Minas Gerais, e espero que
2008 seja um ano em que as autoridades desviem as suas vistas, os
seus interesses para a população necessitada deste Estado e do
País. Muito obrigado.

Questão de Ordem
O Deputado Paulo Guedes - Sr. Presidente, gostaria de fazer um

esclarecimento sobre a forma como o Deputado Carlos Pimenta se
referiu ao governo federal. Primeiro, gostaria também de agradecer as
ações ontem anunciadas pelo Governador, muito bem-vindas. Mas
quero dizer também que as ações do governo federal já estão sendo
implementadas, e os R$10.000.000,00 liberados pelo governo federal,
que o Deputado falou que não chegaram, já chegaram e já estão à
disposição de todas as Prefeituras na Caixa Econômica Federal.
Vários Prefeitos já assinaram os convênios. Portanto essa medida já
existe e está em implementação. Outras medidas estão sendo
estudadas para serem anunciadas ainda neste ano. A bancada federal
também conseguiu. Já puseram no Orçamento de 2008 uma emenda
parlamentar de R$30.000.000,00 para o combate aos efeitos da seca
na região. Até então, as medidas que sempre vêm sendo tomados na
região de combate à seca têm sido por meio do Departamento
Nacional de Obras Contra a Seca - DNOCS - e da Companhia de
Desenvolvimento do Vale do São Francisco - Codevasf -, que vêm
socorrendo as famílias carentes daquela região com a perfuração de
postos, a construção de barragens e a distribuição de tubos, caixas
d’águas e bombas. Nos últimos dois anos, o DNOCS equipou mais de



2267

700 postos tubulares no Norte de Minas. O problema é que mais de
200 dos 700 postos não estão em funcionamento, porque a Cemig
não ligou a energia. Quero agradecer ao Governador, por determinar,
ontem, que a Cemig faça a ligação imediata dos postos nesses 30
dias. Queremos ver se a Cemig desafiará o Governador, pois a
determinação foi muito clara. Há três anos, os postos foram feitos pelo
governo federal, e estão equipados e perfurados. A obra está pronta e
foi entregue, mas não está funcionando porque a nossa companhia, a
melhor do Brasil, que vende e exporta energia, recusa-se a fornecê-la
para as famílias carentes e as associações comunitárias no Norte de
Minas. Para esclarecer, fica isso aqui de forma clara. Agradecemos ao
Governador a atitude que tomou ontem. Todavia não nos podemos
esquecer de que o governo federal tem promovido ações a fim de
ajudar no combate aos efeitos da seca - aliás, não somente no
momento de seca, pois os órgãos federais da região têm atuado muito
bem, assim como o DNOCS e a Codevasf, que, sempre que
chamados, têm ajudado e sido o socorro diretamente daquelas
associações comunitárias das Prefeituras da nossa região. Era só
para registrar.

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.

Questão de Ordem
O Deputado Gustavo Valadares - Sr. Presidente, não sei se seria

este o momento oportuno, mas agradeço a V. Exa. a questão de
ordem. Tive oportunidade de acompanhar o pronunciamento do
Deputado Carlos Pimenta. Como o achei muito importante, gostaria de
apresentar pequenas considerações, de forma bem rápida e objetiva.
Desde a semana passada, tem-se falado muito da responsabilidade
que foi jogada em cima do PSDB e do DEM pelo corte de verbas na
área da saúde e de investimentos. Essas questões estão sendo
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suscitadas pelo governo federal, Deputado Doutor Viana. É apenas
uma ponderação que precisa ser apresentada, aqui, para que o
cidadão mineiro possa entender. Deputado Doutor Viana, por que o
governo federal não se propôs a fazer o PAC da saúde quando tinha
os R$40.000.000.000,00 da CPMF? Por que isso não foi feito,
Deputado Doutor Viana, durante esse período de cinco anos de
cobrança da CPMF? É importante dizer isso porque fica parecendo
que estamos fazendo oposição irresponsável. Na verdade, não é.
Simplesmente votamos pelo encerramento, de forma legal, de uma
contribuição que tinha data para terminar: final de 2007. Quando tinha
os recursos da CPMF, por que o governo federal não os utilizou para
resolver o problema da saúde e dos demais investimentos? Apenas
isso. Tenho a certeza e a convicção de que a população brasileira
entendeu o papel do DEM, em companhia com o PSDB, e fizeram a
melhor escolha que foi a de não prorrogar por mais quatro anos essa
contribuição, que doía muito no bolso do cidadão brasileiro. Muito
obrigado, Sr. Presidente.

Leitura do Relatório das Atividades na 1ª Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª Legislatura

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Sr. 1º-Secretário para proceder
à leitura do Relatório das Atividades na 1ª Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª Legislatura.

O Sr. 1º-Secretário - (- Lê o Relatório das Atividades na 1ª Sessão
Legislativa Ordinária da 16ª Legislatura, que será publicado em outra
edição.). Aproveito a oportunidade para agradecer a valorosa
participação dos Deputados e das Deputadas da Casa, que, sob a
liderança e o comando do Presidente Alberto Pinto Coelho, têm hoje a
oportunidade de construir e edificar uma Assembléia cada dia mais
respeitada e dotada de elevada credibilidade perante os mineiros e,
acima de tudo, perante os brasileiros.

Questões de Ordem
O Deputado João Leite - Sr. Presidente, depois da leitura de um

relatório, como este, dos trabalhos da Assembléia Legislativa neste
ano, devo congratular-me com V. Exa., Deputado Alberto Pinto
Coelho, Presidente deste Parlamento, deste Poder, porque só foram
possíveis os trabalhos das comissões e do Plenário da Assembléia
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Legislativa, esse trabalho que alcançou o Brasil e mesmo fora do
Brasil, especialmente por todo o apoio que os Deputados e as
comissões receberam. Foram vários os encontros dos quais tivemos a
oportunidade de participar, e alguns eram praticamente impossíveis.
Chamados pela população de Minas Gerais, estivemos presentes por
causa da sua determinação, Presidente Alberto. V. Exa. apoiou a ida
da Assembléia Legislativa até o povo para atender o seu clamor.
Estendo esse elogio, esse reconhecimento a todos os membros da
Mesa que escolhemos, e escolhemos bem, como o 1º-Secretário, o
Deputado Doutor Viana, com sua presença constante neste Plenário,
o Deputado José Henrique e todo o corpo técnico que os auxilia na
Mesa. Temos de reconhecer o trabalho realizado pela Assembléia
Legislativa, pelos Deputados, pelas comissões. Isso só foi possível
por causa da sua liderança. Parabéns por esse robusto relatório de
trabalhos realizados em apenas um ano. Muito obrigado.

O Deputado André Quintão - Ouvi atentamente a leitura do
Deputado Dinis Pinheiro, assim como o Deputado João Leite. Em
nome da Bancada do PT, cumprimento toda a Mesa, na pessoa do
Presidente, Deputado Alberto Pinto Coelho. O balanço da Assembléia
é extremamente positivo, os eventos institucionais foram da mais alta
relevância, a interiorização ocorreu a toda prova, todas as comissões,
todos os parlamentares, cada um na sua área e região, atuaram de
maneira muito firme, determinada e correta, contando com o apoio da
Mesa. Houve eventos institucionais importantes, como o seminário
internacional sobre legística, o projeto Parlamento Jovem, as
audiências públicas descentralizadas do PPAG e do PMDI, o processo
do ICMS Solidário, os ciclos de debate, além de várias outras
atividades. Registro que o trabalho da Assembléia é ágil porque existe
um clima de entendimento entre governo e Oposição. Minas Gerais
tem essa característica muito positiva. O Senado Federal poderia
aprender com a Assembléia de Minas, porque aqui, quando se
discutem projetos de interesse do Estado, não se coloca o interesse
partidário, o bônus partidário na frente do interesse público. É por isso
que tudo caminha para que a Assembléia cumpra o seu calendário
legislativo rigorosamente dentro do prazo estipulado. Portanto,
cumprimento toda a Mesa. Na condição de Presidente da Comissão
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de Participação Popular, quero dizer que contamos com todo o apoio
da Mesa para realizar todas as atividades, culminando no belíssimo
evento das audiências públicas do PPAG, que hoje é modelo nacional.
A experiência de Minas na discussão do planejamento de médio prazo
já é referência nacional, inclusive para acadêmicos, estudiosos e
outras Assembléias Legislativas. Na pessoa do Deputado Alberto,
cumprimento toda a Mesa desta Casa.

O Deputado Weliton Prado - Sr. Presidente, parabenizo toda a Mesa
e, de forma muito especial, o Presidente da Assembléia Legislativa,
Deputado Alberto Pinto Coelho, pelos trabalhos. Realmente, o balanço
foi muito, muito positivo. Muitas pessoas não conhecem de perto o
trabalho desenvolvido pela Assembléia. É impressionante a
capacidade de todos os servidores desta Casa, a quem parabenizo.
As comissões funcionam aqui na Assembléia Legislativa. Fui Vereador
e sei da importância de as comissões funcionarem bem. Infelizmente,
na maioria das Câmaras Municipais do nosso Estado e nosso país as
comissões não funcionam. Aqui os projetos são debatidos, há
audiências públicas no interior. Quando o projeto chega ao Plenário, o
debate e o entendimento ficam muito mais fáceis. Enfim, mais uma
vez, gostaria de parabenizar todos os servidores e a Mesa diretora, na
pessoa do Presidente desta Casa, Deputado Alberto Pinto Coelho, e
desejar sucesso, para que os trabalhos continuem com muita firmeza
e grandeza no ano que vem.

O Deputado Durval Ângelo - Ouvindo atentamente o relatório do 1º
Secretário sobre as atividades realizadas na Assembléia Legislativa,
como Presidente da Comissão de Direitos Humanos e em nome de
toda a Comissão, sinto-me na obrigação de fazer um registro. Essa
Mesa diretora teve alguns destaques na sua gestão que merecem ser
explicitados. O primeiro deles é o apoio às comissões. Sempre digo
que a alma do Poder Legislativo são as comissões permanentes e
especiais desta Casa. O poder que exercemos é um poder delegado,
que não tem legitimidade apenas pelo voto; ledo engano de quem
pensa assim. Quem pensa assim também deve pensar a democracia
numa visão muito limitada. A legitimidade que temos é envolver, cada
vez mais, a sociedade com os nossos trabalhos, e quem faz isso na
Assembléia são as comissões. Por isso acho que esta Mesa diretora
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não mediu esforços para que as comissões se reunissem e se
deslocassem ao interior, para fazer esse trabalho de legitimação do
poder dos Deputados. Faço essa revelação aqui, com muito destaque
para a Comissão de Direitos Humanos, já que tivemos alguns conflitos
sérios em algumas ações da Comissão e sempre pudemos contar
com o pronto apoio desta Presidência, mesmo em algumas
convocações ou situações em que a Comissão não poderia transigir, e
esta Presidência sempre nos deu apoio. A Comissão de Direitos
Humanos não poderia deixar de fazer esse destaque. Sobre a questão
da interiorização, Deputado João Leite, até nisso tivemos apoio da
Presidência. Nunca tivemos, neste Poder, tantas atividades no interior
e tantas interlocuções com a sociedade. O mesmo ocorreu aqui, por
meio dos fóruns técnicos, dos seminários e dos debates públicos, em
que a sociedade organizada pôde se expressar. Somos um Poder que
tem só a sua sede em Minas Gerais, visto que somos um Poder que
representa os 853 Municípios de Minas e cerca de mais de 16 mil
distritos. Essa interiorização acaba por concretizar a legitimação de
que falei antes e que é importante. Destaco ainda a postura na busca
do diálogo pela Situação e pela Oposição. Tivemos um bom momento
neste ano. Aqui não temos aloprados do PSDB, como no Senado
Federal. Aqui existem parlamentares que realmente pensam com
seriedade. Acredito que qualquer Deputado Estadual do PSDB não vai
concordar que se cortem R$41.000.000.000,00 da saúde e, se
concordar, deverá prestar contas ao seu Município, porque, com toda
a certeza, o Prefeito do Município não concordou com isso. Então aqui
existe o diálogo entre a Situação e a Oposição. Sei que conflitos
existiram, mas sempre buscando esse diálogo. Gostaria de fazer um
último apelo, Sr. Presidente, para coloque em pauta a PEC nº 37, para
que possamos extinguir essa excrescência que é o Tribunal de Justiça
Militar. Sr. Presidente, o senhor tem até amanhã para fazer isso. Esse
é o apelo que faço em nome dos cinco votos a zero que tivemos na
comissão especial. No resto, só tenho a elogiar e a destacar.
Parabéns à Mesa diretora. O relatório é o retrato fiel do que aconteceu
nesta Casa. E destaco a última coisa. Há quanto tempo, até para o
apoio às comissões, reivindica-se um concurso público nesta Casa?
Sempre defendemos que a porta de entrada deve ser o concurso
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público. E vamos ter agora o concurso público com maior número de
vagas na história do Poder Legislativo. Que bom será que possamos
caminhar para ter a maioria de servidores desta Casa, que já prestam
excepcional trabalho e são diligentes na sua ação, de servidores
concursados! Que esse concurso aconteça e que a nomeação ocorra
rápido, para que possamos mostrar que este Poder dá exemplo,
cumpre a Constituição e quer ter em seu quadro servidores
concursados os mais competentes e melhores, sem nenhum tipo de
privilégio ou favorecimento. Parabéns à Mesa pelo concurso público.

O Deputado Rêmolo Aloise - Sr. Presidente, após ouvir as palavras
dos nobres Deputados João Leite, Weliton Prado, André Quintão e
Durval Ângelo, devo manifestar-me também. O que foi dito está em
uma direção muito correta, ainda mais que vivemos essas questões
relatadas pelos Deputados. Houve, sim, uma mudança profunda nas
questões internas desta Casa e no seu relacionamento com as
questões externas. Gostaria de me associar ao Presidente, Deputado
Alberto Pinto Coelho, aos demais Deputados que compõem esta
Mesa. Não poderia jamais deixar de lembrar a paciência do Deputado
Doutor Viana, que esteve neste Plenário, por dever de ofício,
atendendo-nos e acatando-nos, dando até muito mais do que poderia,
quando algum Deputado, pela forte emoção das palavras, passava
por cima do Regimento. Deputado Doutor Viana, eu, que ocupei esse
lugar por quatro anos, sei como é difícil conduzir os trabalhos como V.
Exa. fez. Ao Deputado Dinis Pinheiro, jovem Deputado, pela maneira
como tem conduzido a questão administrativa interna, meus
cumprimentos, pois fui 1º-Secretário desta Casa, com o Deputado
Agostinho Patrus, e sei das dificuldades em que se encontra. Os
outros mais fizeram e fazem parte de tudo aquilo que o João e o
Durval falaram; e o Weliton, com sua garra às vezes da Oposição até
interna a esta Casa se curvou elogiando a administração do
Presidente desta Casa. Para finalizar, faço uma pergunta, Deputado
João Leite: e no ano que vem? Será que as melhoras continuarão?
Será que o nosso Presidente terá um vôo mais alto? A mídia está
dizendo que sim, que poderá ser alguém do Executivo estadual ou
municipal. Vai aqui uma convocação a todos nós, que esta Mesa
continue tendo o sucesso que está tendo. E o maior sucesso para
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este Deputado foi o resgate interno dos funcionários desta Casa.
Conseguiram trazer de volta o que esta Casa sempre teve. Colocar
nas mãos daqueles que efetivamente aqui estão, dirigindo com a
Mesa as funções maiores e as demandas que são pedidas a todos
nós. Meus cumprimentos aos funcionários da Casa, às nove diretorias
que aqui estão, e às outras duas que se criaram. Estão tentando criar
uma terceira diretoria - está na pauta do ano que vem -, a de
segurança. Deputado Alberto Pinto Coelho, esperava muito menos do
que V. Exa. tem feito. Tivemos oportunidade de disputar uma eleição
para o cargo de 1º-Vice-Presidente desta Casa e fui derrotado pela
sua capacidade. Considerei essa derrota uma sabedoria muito grande
de V. Exa. De fato, V. Exa. tem demonstrado que nasceu com o DNA,
com o caminho da política. Quero desejar a V. Exa. e a seus pares da
Mesa muito sucesso. Não podemos abrir mão de que V. Exa., em um
caminho mais forte, venha a nos representar no Palácio, talvez daqui
a alguns meses ou, no máximo, dois ou três anos, para, uma vez
mais, podermos visitá-lo, assim como o visitamos por ocasião em que
ocupou o governo do Estado interinamente. Muito obrigado aos
colegas. Tenho certeza absoluta de que no ano que vem esta Casa
será muito maior do que está sendo hoje e do que foi ontem. Muito
obrigado.

O Deputado Fábio Avelar - Sr. Presidente, ao encerrar mais uma
sessão legislativa, não posso deixar de reconhecer esse importante
trabalho que a Mesa desta Casa vem realizando por meio da liderança
do nosso Presidente, Deputado Alberto Pinto Coelho. Também já tive
a oportunidade de integrar a Mesa desta Casa e sei como, às vezes, é
difícil conciliar os diversos interesses de todos nós Deputados para o
exercício das funções. O relatório lido pelo ilustre 1º-Secretário,
Deputado Dinis Pinheiro, deixa claro, de forma inequívoca, o trabalho
que esta Assembléia realizou em todo o Estado de Minas Gerais.
Gostaria de dar ênfase a esse processo de descentralização e
regionalização das nossas atividades. Eu, como Vice-Presidente da
Comissão de Meio Ambiente desta Casa, às vezes representando o
nosso Presidente, Deputado Sávio Souza Cruz, em audiências
públicas realizadas no interior do Estado pude observar claramente a
importância desse processo de trabalho regionalizado. Observei a
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importante presença das lideranças regionais nas reuniões. Essas
reuniões facilitam às pessoas que residem no interior do Estado a
participação em um debate. Às vezes esse trabalho é difícil, tendo em
vista o grande número de cidades, as grandes distâncias e a grande
diversidade que temos em Minas Gerais. Portanto, ressalto a
importância desse trabalho. Esperamos a continuação desse
processo, apoiando, no próximo ano, as nossas comissões, para
estreitarmos esse relacionamento com os diversos segmentos da
sociedade, só assim daremos a todos maior oportunidade de
participação. Acredito que dessa forma a Assembléia Legislativa
estará cada vez mais próxima do cidadão mineiro. Ao encerrar as
minhas palavras, quero transmitir a V. Exa. e a todos os membros da
Mesa os nossos cumprimentos e o nosso respeito, em nome do nosso
PSC e também como membro e Vice-Presidente da Comissão de
Meio Ambiente, que recebeu todo o apoio necessário para o exercício
das atividades, principalmente no interior do Estado.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Muito obrigado, Sr. Presidente.
Quero, neste momento dos depoimentos dos ilustres pares, trazer a V.
Exa., à Mesa, o nosso reconhecimento pelo trabalho durante este ano
que se finda. Gostaria também de trazer uma reflexão muito
importante, afirmar o quanto o Parlamento mineiro foi prestigiado
neste ano. Em primeiro lugar, pela direção séria, segura, determinada
de V. Exa., que fez da Capital mineira, a Capital de todos os
Presidentes das Assembléias Legislativas de outros Estados, que
vieram saborear o nosso conhecimento, a estrutura extraordinária que
o nosso Parlamento possui e que tem sido alvo de tantas visitas dos
parlamentos deste país. V. Exa., em condição segura, serena, correta,
pode, durante este ano, dar um testemunho extraordinário, de forma
inequívoca, a esta casa. Declaro o quanto foi importante o trabalho de
V. Exa., da Mesa, dos Presidentes das comissões, dos nossos
assessores e de todos que construíram, acima de tudo, um
parlamento forte, representativo e respeitado como o nosso. Devo
afirmar que realizamos tantos e tantos fóruns aqui, em que
trabalhamos, discutimos. Quero destacar o momento em que
realizamos o fórum de legística, quando V. Exa. chamou para o
Parlamento mineiro renomados estudiosos e discutimos a maneira de
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legislar, de construir boas leis e a garantia da cidadania e da ética.
Rendemos a V. Exa. as nossas homenagens. A Comissão de
Constituição e Justiça encerrou há poucas horas os trabalhos. Essa
Comissão realizou efetivamente, neste ano, 59 reuniões, nas quais
discutimos, aprovamos e debatemos mais de 1.500 proposições dos
parlamentares, do Executivo e dos tribunais. Devo dizer a todos do
nosso dever cumprido, da nossa consciência tranqüila, com todos os
membros da nossa Comissão. Quero unir-me a todos os
parlamentares, que, de uma forma ou de outra, trouxeram as suas
luzes, a sua participação em defesa da região e do povo mineiro. É
muito importante, Sr. Presidente, no momento em que se faz uma
reflexão, um balanço, como o Deputado Dinis Pinheiro disse,
prestando contas dessa gestão que se finda, afirmar que este
Parlamento continua firme, forte, valorizado e unido sempre na
construção de leis para a garantia do povo, que temos a honra de
representar neste Estado e nesta Casa. Quero ainda, neste momento,
desejar a todos os parlamentares, assessores, funcionários de todos
os gabinetes, servidores, a todos que tiveram o prazer de contribuir
com seu trabalho, sua inteligência, enfim, a todos que trabalham
incansavelmente na construção da democracia, da ética, da
cidadania, representando este Parlamento de primeira grandeza, um
feliz Natal. Encerro augurando a todos feliz Natal, que Deus nos
abençoe e nos conduza por muitos anos, neste Parlamento. Muito
obrigado.

O Deputado Vanderlei Jangrossi - Meu Presidente, Presidente do
meu Partido e desta Casa, primeiramente quero agradecer a V. Exa. o
carinho, a dedicação e a sensibilidade que teve pela Comissão que
presido, a Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial. Se não
fosse pelo carinho, pela dedicação e pelo empenho da Casa, não
poderíamos ter realizado os nossos trabalhos. Tivemos aqui muitas
participações, como as audiências públicas. Pudemos viajar pelo
interior e entender a situação do Sul, do Leste, do Norte de Minas, do
Triângulo Mineiro e da Zona da Mata. Pudemos ver também que a
Comissão tem uma participação muito importante nesta Casa. Pelo
números, pudemos constatar que foi uma das que mais trabalhou -
mais de 127 audiências -, mostrando sua grande preocupação com os
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assuntos abordados. Um deles foi a perda do produtor rural, mesmo
em meio ao crescimento agrícola do Estado. Infelizmente, o produtor
tem perdido em razão do passivo já existente, ou seja, está ganhando,
mas, infelizmente, não tem conseguido pagar as contas devidas.
Porém, temos encontrado soluções ao trabalhar nesta Casa junto com
os parceiros. Quero aqui citar os colegas da Comissão: o Deputado
Getúlio Neiva, muito atuante; o Deputado Padre João, seu Vice-
Presidente; o Deputado Antônio Carlos Arantes; e meu querido amigo
Deputado Chico Uejo, que tem-se sobressaído. A Comissão tem-se
destacado pela sensibilidade de agirmos em conjunto, ou seja, todas
as decisões são tomadas em conjunto, por todos os Deputados, sem
se preocuparem consigo mesmo, entendendo que é necessário haver
uma participação ativa e conjunta. O mesmo tem acontecido em toda
Casa. Ressalto aqui a pessoa de meu querido arqueiro, Deputado
João Leite, do Atlético Mineiro e da Seleção Brasileira - sou 15 de
Piracicaba ainda. Muito me alegra ter conhecido todos os Deputados,
embora venha de outro Parlamento. Já disse a todos que muito me
honra fazer parte do Parlamento mineiro, junto com esses grandes
Deputados, como o meu querido Ademir Lucas, o Deputado Dalmo
Ribeiro Silva, que esteve aqui falando, o Deputado Hely Tarqüínio,
enfim, todos os colegas. Não poderia deixar de falar do Tiaguinho,
grande parceiro e companheiro. Ele não está aqui, mas quero
destacar seu nome, pois tem sido uma pessoa bastante carismática e
importante em minha vida. Tenho aprendido muito com todos, com a
experiência, a particularidade e a sensibilidade de cada um. Se
aprendermos a respeitar a individualidade e os limites de cada
pessoa, poderemos crescer. Comecei de forma muito tímida, mas
aprendi muito com todos os colegas, que têm-me ensinado muito.
Agradeço a todos os parceiros. Não posso deixar de mencionar todos
os funcionários desta Casa, que muito têm colaborado e participado.
Não posso deixar de mencionar nossos queridos guerreiros, o Júlio, o
Rômulo, o Pedro e as meninas da Comissão de Política Agropecuária
e da Comissão de Redação, que vivem correndo atrás de nós para
tentar conseguir o quórum necessário para a realização das reuniões.
Cito ainda as meninas da Comissão de Educação, Ciência,
Tecnologia e Informática e minhas colegas e meus parceiros desta
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Comissão. Destaco também meus amigos cinegrafistas e os
repórteres, que têm dado atenção a todos os parlamentares e
mostrado a atuação desta Casa. Parabéns a todos. Que Deus os
abençoe. Muito obrigado, Sr. Presidente. Espero que o próximo ano,
2008, seja melhor do que foi 2007, ano em que aprendemos muito.
Com certeza, com a experiência adquirida aqui, faremos a Assembléia
aparecer mais e mostrar um grande desempenho. Vivemos o decisivo
momento da cana-de-açúcar neste Estado. É um grande desafio fazer
acontecer e multiplicar a plantação. Embora tenhamos apenas 10% da
produção de São Paulo, poderemos dobrar a nossa e produzir esse
combustível renovável, que gera energia e também novos empregos.
Certamente teremos uma participação muito efetiva no
desenvolvimento deste Estado, que aprendi amar muito e, com
certeza, hoje está dentro do meu coração. Muito obrigado. Feliz Natal
e um próspero ano novo a todos.

O Deputado Hely Tarqüínio - Queria também, neste momento, caro
Presidente Deputado Alberto Pinto Coelho e companheiros de Mesa,
companheiros Deputados do Poder Legislativo, render minhas
homenagens. No apagar das luzes, quando terminam nossos
trabalhos - provavelmente amanhã ou depois -, quero trazer aqui
minha palavra de agradecimento. Retornei à Casa neste mandato e já
o conheço de outros. Sei que ser timoneiro em um Poder não é
brincadeira, mas V. Exa., Deputado Alberto Pinto Coelho, tem dado o
exemplo padrão de Presidente de Assembléia Legislativa no Brasil.
Conhecemos o seu trabalho, sabemos da sua atividade, até anônima,
trabalhando com as outras Assembléias, para que um pacto federativo
aconteça mais rápido, procurando aumentar o nosso espaço para
legislar, procurando dar condições ao Poder Legislativo, que é o
Poder do povo. E isso V. Exa. tem feito muito bem, aumentando a
participação do povo nesta Casa. Na democracia representativa,
talvez a Assembléia nunca tenha alcançado este espaço; ela tem
avançado gastando aquilo que tem e o que pode nas audiências
públicas, procurando ouvir o povo nas suas localidades - quando não
aqui, na Assembléia, um local mais central -, deslocando-se por todo o
Estado, chegando ao Norte, Nordeste de Minas, região do Deputado
Carlos Pimenta, para ouvir as comunidades, os clamores e as
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necessidades do povo. Queríamos, neste momento, dizer que V. Exa.
realmente fez deste Parlamento uma unidade, uma universidade livre
do povo. Universidade livre do povo é a participação do povo,
aprendendo e graduando-se, tornando-se cidadão. Isso é muito
importante. Este Poder está formando cidadãos de Minas Gerais no
que tange a buscar os seus direitos, a buscar o funcionamento dos
Poderes. Por isso mesmo, nesta hora, queremos render-lhe as justas
homenagens, assim como à Mesa e a todos os nossos companheiros
deste Parlamento. Desejo a todos um feliz Natal e um ano cheio de
realizações, e que este Poder seja realmente um paradigma para
todas as Assembléias do Brasil. Muito obrigado.

O Deputado Agostinho Patrús Filho - Sr. Presidente, Sras.
Deputadas, Srs. Deputados, é um momento importante para a
Assembléia. Tenho dito em todos os meus pronunciamentos nesta
Casa e para a imprensa do nosso Estado, que a Assembléia chega
aos dias finais do seu trabalho deste ano com o sentimento de dever
cumprido. Criamos leis importantes e, acima de tudo, aperfeiçoamos
todas aquelas que a esta Casa chegaram. Portanto cumprimos o
nosso papel de discutir as leis, de fazer audiências públicas, de ouvir
a população, as comunidades do Estado e a sociedade organizada. É
muito gratificante, nessa 1ª Sessão Legislativa desta Legislatura,
encerrarmos o ano com essa sensação de dever cumprido, seja nas
comissões da nossa Casa, em que se discutem profundamente as
matérias, em que há polêmicas suscitadas e em que se chega a
entendimentos importantes e a aperfeiçoamento dos projetos, seja
também no Plenário da Casa ou nas audiências públicas, que são
realizadas por todo o Estado de Minas Gerais e levam esta Casa, os
Deputados, enfim, a Assembléia de Minas a cada uma das cidades do
Estado, aquelas às vezes pequenas e poucas vezes ouvidas pelo
Estado ou pela União. Tenho certeza que sua voz, por mais baixa que
seja, por menos significativa que seja, será sempre ouvida por esta
Casa. Sr. Presidente, Srs. Deputados, a minha fala é com o objetivo
de parabenizar todos os Deputados, Presidentes e membros das
comissões desta Casa, a Mesa diretora, o nosso Presidente,
Deputado Alberto Pinto Coelho, que tão bem dirigiu os nossos
trabalhos durante o ano, os Vice-Presidentes e Secretários, que
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tiveram uma atuação importante, os Líderes dos Partidos, que
buscaram entendimentos, consenso e sempre o diálogo, para se
entenderem antes da discussão mais acalorada. Quero agradecer a
todos e também parabenizar os funcionários da Casa, que deram
suporte para que tudo isso fosse possível. Sem a participação
importante dos funcionários desta Casa, com certeza a Assembléia
não teria o resultado obtido durante este ano. Obrigado, funcionários
que participam diretamente do processo legislativo, com atuação em
Plenário e nas comissões, e também aqueles que participam do
processo nos gabinetes, na assessoria e no funcionamento
administrativo da Assembléia. São essas as minhas palavras. Imagino
a satisfação de cada um dos Deputados e, acima de tudo, da nossa
Mesa, pelo sentimento de que, neste ano, a Assembléia de Minas
cumpriu - e muito bem - o seu dever. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Deputado Délio Malheiros - Sr. Presidente, colegas Deputados,
ingressei nesta Casa como servidor concursado de carreira há 20
anos e, há menos de um ano, estou exercendo esse importante papel
de parlamentar, de que a sociedade tanto precisa. Não me
surpreendeu a maneira como esta Presidência vem conduzindo os
trabalhos desta Casa, com maestria e dedicação, como também não
foi surpresa o trabalho de assessoria de seus servidores, que eu já
conhecia, e que se têm destacado fazendo com que o Poder
Legislativo dê à sociedade uma resposta à altura daquilo que espera
dos parlamentares. Para mim o trabalho exercido nesta Casa, nestes
10 meses, de fevereiro a dezembro, foi extremamente importante para
a sociedade, um trabalho de aprimoramento das normas estaduais, de
fiscalização do Executivo, um trabalho muito profícuo. Entendo que as
comissões fizeram um trabalho importante de discussão de assuntos
relevantes para o cenário mineiro. Daqui, colhemos ensinamentos a
respeito de como devemos proceder na nossa atuação parlamentar.
Estabelecemos um foro constante e permanente de discussão de
todos os assuntos que envolvem a sociedade mineira. Tenho uma
verdadeira gratidão pelo apoio que tive nesta Casa por parte de todos
os pares, no meu trabalho de Deputado, no exercício da minha
permanente advocacia em prol da causa pública. Tenho um profundo
respeito pelo trabalho parlamentar de todos os membros desta Casa.
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Só tenho a agradecer, companheiros Deputados. É evidente que nem
tudo que planejamos em uma casa legislativa conseguimos alcançar,
mas tenho a certeza de que, no próximo ano, esta Casa será,
novamente um palco permanente de debates de assuntos relevantes
para o Estado de Minas Gerais. Creio que tudo que foi aprovado aqui
no decorrer deste ano, especialmente em relação aos projetos
encaminhados a esta Casa pelo Poder Executivo, foi uma resposta à
altura daquilo que a sociedade espera.Vamos continuar nosso
trabalho na defesa do consumidor, na defesa do meio ambiente,
aprimorando as leis que este Estado tanto precisa, a fiscalização dos
atos do Poder Executivo, e vamos continuar trabalhando, Sr.
Presidente, em prol da sociedade mineira. Entendemos que um
mandato deve ser exercido não para atender aos anseios particulares
do Deputado, mas aos anseios de toda a sociedade mineira. Vamos
continuar batalhando para que o Vale do Jequitinhonha, representado
por minha cidade de Itamarandiba, não seja um vale tão sofrido, com
tão poucos recursos no orçamento, um vale que não precisa de
esmola, mas de respeito. Como Deputados que representam aquela
região, continuaremos nossa luta em prol do Vale do Jequitinhonha,
em prol daquela população, que precisa da nossa atuação
parlamentar. Estaremos sempre presentes nas discussões com o
Poder Executivo, na discussão de todo processo legislativo que
envolva matéria de interesse do Vale do Jequitinhonha. Estaremos
permanentemente vigilantes também em relação a Belo Horizonte,
que não podemos deixar de lado, abandonada com recursos públicos.
Não podemos deixar que a saúde e a educação sejam tão ruins e a
cidade seja tão poluída, como no caso dos “outdoors”. Estaremos
permanentemente de plantão, defendendo os interesses de Belo
Horizonte. É o que tinha a dizer, Sr. Presidente, mais uma vez
desejando a todos os meus pares um feliz Natal e um próspero Ano
Novo.

O Sr. Presidente - A Presidência agradece, inicialmente, ao
Deputado Dinis Pinheiro, 1º-Secretário, que fez a leitura detida e
minuciosa do relatório de administração da atual Mesa diretora da
Casa no corrente ano. Agradece também a todos os membros
componentes da Mesa, que, durante o ano de 2007, com muito senso
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de responsabilidade, de forma harmônica e colegiada, tomaram as
decisões que propiciaram os avanços que foram consignados no
relatório. A Presidência agradece, em nome da Mesa diretora, aos
nobres pares que se manifestaram em relação a esse relatório e ao
trabalho desenvolvido pela Mesa diretora no transcurso do corrente
ano. As palavras aqui ditas, com toda a certeza, renovam nossas
forças, nosso ânimo e nosso compromisso para continuarmos a
merecer a honrosa confiança dos integrantes deste Parlamento. Da
mesma forma, a Mesa diretora estende todos os compromissos dos
resultados e eventuais êxitos obtidos ao corpo diretivo e ao seu
quadro de competentes e dedicados funcionários. Dessa forma
conclui renovando os compromissos que nortearam as nossas
candidaturas, que foram merecedoras do apoio incondicional de todos
os nossos pares.

Suspensão da Reunião
O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião por 40

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 (Deputado Agostinho Patrús Filho) - 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 as extraordinárias de
logo mais, às 20 horas, e de amanhã, dia 20, às 9 e às 20 horas, e
para a reunião solene também de amanhã, logo após a apreciação do
Projeto de Lei nº 1.616/2007, 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 62ª REUNIÃO ESPECIAL DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 17/12/2007

Presidência do Deputado Doutor Viana
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Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa -
Registro de presença - Destinação da reunião - Execução do Hino
Nacional - Palavras da Deputada Cecília Ferramenta - Exibição de
vídeo - Entrega de placa - Palavras do Sr. Rinaldo Campos Soares -
Palavras do Sr. Presidente - Apresentação musical - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem a Deputada e os Deputados:
Doutor Viana - Ademir Lucas - Cecília Ferramenta - Doutor Rinaldo -

Lafayette de Andrada - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio.
Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 20h15min, declaro
aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo
mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2º-
Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

Ata
- O Deputado Doutor Rinaldo, 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.
Marcio Araújo de Lacerda, Secretário de Estado de Desenvolvimento
Econômico, representando o Governador do Estado, Aécio Neves;
Rinaldo Campos Soares, Diretor-Presidente da Usiminas; Flávio Elias
de Azevedo, Operário Padrão 2007, representando os funcionários da
Usiminas; e a Exma. Sra. Deputada Cecília Ferramenta, autora do
requerimento que deu origem a esta homenagem.

Registro de Presença
O locutor - Registramos a presença do Sr. Ricardo Castilho de

Souza, Coordenador Regional de Relações Institucionais, neste ato
representando a Companhia Vale do Rio Doce.

Destinação da Reunião
O locutor - Destina-se esta reunião a homenagear a Usiminas pelos

seus 45 anos de operação na cidade de Ipatinga, a requerimento do
Deputado Doutor Viana e da Deputada Cecília Ferramenta.

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

será interpretado pelo coral da Usiminas, sob a regência de Hélcio
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Rodrigues Pereira.
- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Palavras da Deputada Cecília Ferramenta
Boa-noite, senhoras e senhores. Cumprimento o Deputado Doutor

Viana, Presidente desta Casa em exercício, que, com muita alegria,
assinou comigo o requerimento desta solenidade; o Dr. Rinaldo
Campos Soares, por quem cumprimento cada funcionário e cada
Diretor da Usiminas e todos os componentes da Mesa.

“Senhoras e senhores, estamos plenamente conscientes de que,
paralelamente à construção da usina, usina de aço, estamos
construindo uma cidade, cidade de homens, e que esta cidade e estes
homens são, em última análise, o nosso grande e principal objetivo”.

É com essas palavras, com esse pensamento do saudoso
Presidente fundador da Usiminas, Dr. Amaro Lanari Júnior, que
gostaria de iniciar a minha saudação aos 45 anos de operação da
Usina Intendente Câmara, a nossa Usiminas.

No dia 26/10/62, com uma tocha trazida de Ouro Preto simbolizando
os inconfidentes mineiros, o Presidente da República João Goulart
acendeu o primeiro alto-forno da Usiminas.

Assim como os inconfidentes mineiros, que lutaram pela grandeza
do Brasil a partir de Minas Gerais, abnegados homens e mulheres
iniciaram e vêm mantendo, no coração de Minas Gerais, na nossa
querida Ipatinga, a chama, o calor de uma empresa que é orgulho de
todos os mineiros e brasileiros.

Da mesma forma, temos de ressaltar a importância do povo japonês.
Não falo apenas do conhecimento tecnológico, da presença marcante
e fundamental na implantação da Usiminas, mas sobretudo pela forma
harmoniosa, delicada, cuidadosa e principalmente dedicada com que,
culturalmente, os japoneses nos influenciaram.

E vejam, senhoras e senhores, a importância da cultura, o jeito de
trabalhar dos japoneses não foi efetivo só em Ipatinga, na Usiminas,
mas em todo o Brasil e, com toda a certeza, só resultou em benefícios
para o nosso país.

Tive a iniciativa de propor a esta Casa Legislativa, para também
prestar uma justa homenagem ao povo japonês, no próximo ano,
quando se comemoram os 100 anos da imigração japonesa no Brasil.
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Já foi dito que as bandeiras de Minas Gerais e do Japão são muito
parecidas, saibam que não é mera coincidência. Presto ao povo
japonês as nossas homenagens, homenagens que faço como muita
honra ao Cônsul-Geral Honorário do Japão, Dr. Rinaldo Campos
Soares.

Com o apoio e a parceria do ilustre colega Deputado Doutor Viana,
não poderia deixar, como representante de Ipatinga e de todo o Vale
do Aço nesta Casa Legislativa, de apresentar um requerimento para
prestar esta justa homenagem à Usiminas.

Sr. Presidente, sinto-me feliz e orgulhosa de falar, desta tribuna,
nesta reunião especial. Assim como vários dos senhores e senhoras
aqui presentes, sou, com muito orgulho, cidadã de Ipatinga e, como
tal, participei, acompanhei e posso dizer: vivi intensamente parte
desses 45 anos da Usiminas.

Com certeza, o que mais me marcou nessa história foi o poder da
conciliação, da consciência, do amadurecimento, da responsabilidade
e, como fruto disso tudo, a parceria e o compromisso de uma empresa
e de uma cidade com os seus cidadãos e cidadãs. Desse
compromisso, dessa parceria, como já disse, participei ativamente
durante os três mandatos do Prefeito Chico Ferramenta, que aqui se
encontra, acompanhei de perto a parceria da Usiminas com a
Prefeitura de Ipatinga. Um relacionamento maduro e respeitoso que
proporcionou à cidade grandes investimentos, grandes obras como a
que levou Ipatinga a ser a primeira cidade, da América Latina com seu
porte a ter capacidade de coletar e tratar todo seu esgoto sanitário -
citando, assim, apenas um exemplo entre vários outros, frutos dessa
parceria, desse compromisso que sempre existiu, da Usiminas com a
cidade de Ipatinga.

Sr. Presidente da Usiminas, Dr. Rinaldo Campos Soares, acredito
que esta data será comemorada ainda por muitos e muitos anos, pois
o sistema Usiminas está consolidado. Em Ipatinga o anúncio do plano
de expansão e investimentos para os próximos anos demonstra o
compromisso de seus administradores com a região e a confiança no
potencial econômico, social e financeiro do Vale do Aço.

Não poderia deixar de dizer algumas palavras especificamente ao
Dr. Rinaldo Campos Soares, que já recebeu e certamente ainda
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receberá muitas homenagens pelo valoroso trabalho há 17 anos na
Presidência da Usiminas, sem falar nos 36 anos como funcionário.
Mas, se me é permitido, gostaria de falar do Dr. Rinaldo cidadão, e de
sua esposa, D. Conceição, que sempre tiveram esse olhar de
cidadania voltado para a cidade de Ipatinga, como moradores dessa
cidade. Sempre demonstraram muito carinho e um afeto especial para
com aqueles que trabalham com projetos sociais em Ipatinga. Foi
dessa forma que, quando Chico estava na Prefeitura, tivemos também
essa postura de valorização do trabalho social que as pessoas
brilhantemente desenvolvem em Ipatinga, para diminuir os índices de
carência e de pobreza na cidade. É com muito carinho que digo essas
palavras porque Dr. Rinaldo, acompanhado de sua esposa, da
companheira que está a seu lado há tantos anos, têm sempre esse
carinho com o povo da cidade de Ipatinga. É, portanto, por justeza que
dirigimos essas palavras a vocês, que sempre serão dignos de todas
as homenagens.

Leve, portanto, Dr. Rinaldo, a todos os trabalhadores,
colaboradores, acionistas, enfim, a toda a família Usiminas, os nossos
parabéns. Saiba que o povo de Minas Gerais, legitimamente
representado por esta Assembléia Legislativa, sente-se orgulhoso
pelos 45 anos da Usiminas. Parabéns, Usiminas. Muito obrigada e um
grande abraço a cada um de vocês.

Exibição de Vídeo
O locutor - Convidamos os presentes a assistir a um vídeo

institucional da Usiminas.
- Procede-se à exibição do vídeo.

Entrega de Placa
O locutor - Neste momento, o Deputado Doutor Viana,

representando o Deputado Alberto Pinto Coelho, Presidente da
Assembléia Legislativa, fará a entrega ao Sr. Rinaldo Campos Soares,
Diretor-Presidente da Usiminas, de placa alusiva a esta homenagem.
A placa contém os seguintes dizeres: “Líder do maior complexo
siderúrgico de aços planos da América Latina e um dos 20 maiores do
mundo, a Usiminas em muito tem contribuído para o desenvolvimento
de Minas Gerais. A homenagem do Parlamento mineiro a essa grande
empresa pelos 45 anos de operação da Usina Intendente Câmara,
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sua unidade produtiva, em Ipatinga. Anos que se traduziram em
crescimento e desenvolvimento não só para a cidade, mas para toda a
região”.

O Sr. Presidente - Com muita alegria, convidamos a participar deste
ato a Deputada Cecília Ferramenta, co-autora do requerimento, que
foi aprovado por unanimidade nesta Casa, para homenagear os 45
anos da Usiminas. Vamos juntos entregar essa placa extremamente
justa ao Dr. Rinaldo.

Palavras do Sr. Rinaldo Campos Soares
Exmo. Deputado Doutor Viana, co-autor do requerimento e

representando nesta oportunidade o Presidente da Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais, Deputado Alberto Pinto
Coelho; Exmo. Sr. Márcio Araújo de Lacerda, Secretário de
Desenvolvimento Econômico, representando o Exmo. Governador
Aécio Neves; Exma. Deputada Cecília Ferramenta, minha
conterrânea, porque somos eleitos em Ipatinga, co-autora deste
requerimento; Exmo. Deputado Reinaldo Valério, meu conterrâneo de
Divinópolis; Deputado Ademir Lucas; ex-Prefeito de Ipatinga, Chico
Ferramenta, com quem trabalhamos harmoniosamente durante vários
anos e com quem lançamos vários projetos que, sem dúvida, são
responsáveis pela situação de destaque em que se encontra Ipatinga
no cenário nacional; Sr. Bertoldo Machado Veiga, Presidente do
Conselho de Administração da Usiminas; Flávio Elias de Azevedo,
Operário-Padrão de 2007, Diretores, superintendentes, funcionários
da Usiminas, colegas e amigos que aqui vieram nos prestigiar, minhas
senhoras e meus senhores, minha esposa que está sempre comigo
nessa caminhada, volto a esta Casa investido por um orgulho
desmesurado e consciente de minhas responsabilidades ao ocupar
solenemente esta tribuna, cuja vocação democrática tem resguardado
a multiplicidade de vozes e aspirações do povo mineiro. E cá me sinto
ainda mais gratificado, justamente pelos contornos especiais que ora
nos reúnem aqui: o reconhecimento de um percurso histórico muito
bem situado no memorial afetivo de nosso Estado: os 45 anos de
operação da Usiminas.

A fim de não perdermos a conexão com a história e com o próprio
fundamento da presente homenagem, devo dizer-lhes, antes de tudo,
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que se hoje sou o porta-voz dessa homenagem, é por uma mera
contingência temporal. Pois quisera eu encarnar o legado de todos os
grandes líderes e operários que dedicaram seus projetos de vida à
edificação dessa grande empresa. Pioneiros que atravessaram o
tempo com determinação e confiança inquebrantáveis, vencendo com
perseverança desafios de todos os matizes e que souberam, acima de
tudo, ser fiéis aos seus sonhos de origem.

Sim, senhoras e senhores, acredito que em sua essência mais
depurada a Usiminas é uma conjunção de sonhos. De um lado, o
desejo da terra de JK de ver suas riquezas mineiras serem
industrializadas, de ver potencializado o seu valor, descortinando para
o Brasil uma nova era de desenvolvimento. Por outro, o legado de
nossos parceiros japoneses, recém-egressos da Segunda Grande
Guerra, ávidos por fazer crescer suas fronteiras econômicas e
internacionalizar a excelência tecnológica que ainda hoje lhe é
assinatura. Como que predestinados a uma simbiose, estes dois
anseios foram encontrar em Minas Gerais o ambiente ideal para se
concretizarem. E dali, após um imensurável conjunto de esforços, em
26/10/62, a primeira corrida de gusa era desprendida do Alto-Forno 1,
honrando com aço a dadivosa herança mineral de nossa terra e
tornando a Usina Intendente Câmara um marco industrial sem
precedentes para o País.

Creio, meus amigos, que, se continuasse na pretensão de resgatar
toda a história da Usiminas, o tempo exigido seria demasiado longo e
inoportuno para este ensejo solene. Prefiro, antes, responder à
relevância do momento muito mais sob a ótica dos valores
empresariais premiados nessa jornada cadenciosa do que
praticamente por sua cronologia factual. E assim poderia fazê-lo sob
várias dimensões. No entanto, inspirado pela mais alta natureza
popular desta Casa, procurei abordar a empresa focando sua
dimensão mais viável e presente: a dimensão social.

Na metade do século XX, quando a Usiminas se instalou em
Ipatinga, no então Horto de Nossa Senhora, a região era uma vila
pobre, formada por algumas dezenas de miseráveis casebres. Sua
população subsistia castigada por doenças endêmicas, péssimas
condições sanitárias e praticamente sem nenhuma infra-estrutura
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básica. A expectativa de vida, pasmem os senhores, não passava de
40 anos. Era, sem dúvida, um cenário desolador. E, diante dele, a
empresa teria dois caminhos a seguir: ou ergueria seus muros alheia
à realidade social que a circundava, numa atitude comodista e auto-
suficiente, para não dizer irresponsável, ou, em parceria com o poder
público, tomaria o caminho mais desafiador, o de se lançar à frente de
uma ampla ação civilizadora, capaz de não apenas criar as condições
necessárias para o estabelecimento da comunidade de trabalho, mas
também de lançar as bases para um novo modelo empresarial, um
modelo capaz de impor como missão própria a geração do lucro
merecido e de concentrar valor não apenas para seus investidores,
mas também de gerar riquezas chanceladas pela sociedade. Dessa
forma, recusando-se a cumprir uma função assistencialista, a
Usiminas investiu, ao longo de seus 45 anos de operação, em projetos
sustentáveis de educação, lazer, saúde, meio ambiente, cultura e
urbanismo, que hoje se irradiam por toda a região do Vale do Aço.

A empresa entendeu, desde sua gênese, que não poderia ser um
oásis no meio do deserto e que o verdadeiro desenvolvimento só se
daria com visão sistêmica e ética social. A comunidade e o poder
público acompanharam o processo e fizeram cada qual a sua parte.
Hoje podemos afirmar com orgulho: o Vale do Aço é um pólo
econômico nacional, com IDH compatível e, segundo a Unesco, com
localidades de ‘elevado desenvolvimento humano’. Possui dez vezes
mais áreas verdes por habitante do que o recomendado pela
Organização Mundial da Saúde, além de destacável infra-estrutura
urbana, de lazer, cultura e saúde. Entre os grandes responsáveis está
o ex-Prefeito Chico Ferramenta, que aqui também se encontra.

Investindo nossa ação empresarial numa aliança sólida entre
progresso e sociedade, temo-nos esmerado em perenizar essa
vocação de empresa cidadã. E, dessa forma, cumprimos a marcha da
história e chegamos vitoriosos até aqui, em 2007. Um ano, aliás,
senhoras e senhores, que poderia caracterizar-se como o propulsor
de uma nova agenda de crescimento. Não apenas pelos destacáveis
resultados financeiros e operacionais atingidos, mas especialmente
porque posso dizer-lhes com orgulho: este ano nos rendeu, talvez
mais do que em nenhum outro, provas irrefutáveis de que as
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sementes outrora plantadas se frutificaram através de ações
vitoriosas, capazes de mensurar, sem quaisquer margens de dúvida, o
patamar consistente no qual hoje se encontra a Usiminas. Fomos
elevados à condição de Grau de Investimento por duas das maiores
agências de classificação de risco de crédito do mundo, a Fitch e a
Standard & Poor’s. Ganhamos o Prêmio Apimec, mais reputada láurea
do mercado de capitais brasileiro, como a melhor companhia aberta
do ano passado.

E mais: levantamento recente do Boston Consulting Group
pesquisou 610 empresas de porte global entre 2002 e 2006 e atestou
a Usiminas como a quinta empresa do mundo e a primeira do Brasil
com maior taxa de retorno para seus acionistas. Também fomos
incluídos pela primeira vez na lista das 10 marcas brasileiras de maior
valor, conforme metodologia da Interbrand, a maior consultoria
estratégica de marcas do mundo. Finalmente, encerrando essa série
de conquistas, em 2007 fomos a primeira siderúrgica das Américas e
a terceira do mundo a ser incluída no Índice Dow Jones de
Sustentabilidade, um dos mais seletos “rankings” destinados à
aferição da solidez e do compromisso socioambiental das empresas
de porte global. Sem dúvida, senhoras e senhores, um
reconhecimento decisivo da maturidade de nossa estratégia, capaz de
conjugar austeridade e empreendedorismo com a visão sustentável de
um líder de mercado.

Em outras palavras, reconhecimentos como esses que obtivemos,
sem dúvida, nos conferem segurança e a certeza do dever cumprido,
mas, acima de tudo, catalisam o nosso anseio de ir sempre além. E é
justamente o que estamos fazendo. Já colocamos em marcha nada
menos que o maior ciclo expansionista da siderurgia nacional, em
todos os tempos. Em síntese, essa ambiciosa agenda de projetos é
focada no incremento tecnológico de última geração das usinas de
Ipatinga e Cubatão e na expansão da capacidade produtiva de aço
líquido, com destaque para o incremento da produção de laminados
de alto valor agregado. Um plano de desenvolvimento orçado em
torno de US$9.000.000.000,00, que emoldura o que chamamos de
visão 2015. Queremos chegar a esse ano com a nossa liderança
absoluta potencializada no mercado interno e atuando cada vez mais
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como um protagonista de porte no mercado internacional.
Especialmente em Minas, na usina de Ipatinga, vamos alocar recursos
da ordem de US$5.000.000.000,00 em projetos de atualização
tecnológica, no incremento da capacidade de laminação e no aumento
da capacidade de produção de aço líquido da ordem de 50%. Projetos
que demandarão, inclusive, a construção de um novo alto-forno, que
prevemos ser o maior em volume da América Latina, e de uma nova
aciaria, que não me furtaria a dizer que será uma das mais modernas
do mundo.

De igual forma, não vamos abrir mão de crescer de mãos dadas
com a comunidade do Vale do Aço. Afinal, temos a plena convicção,
senhoras e senhores, do forte impacto desse plano de investimentos
na dinâmica dos Municípios do Vale do Aço. Na semana passada,
estive em Ipatinga participando da inauguração do quarto maior centro
de qualificação profissional do Senai em Minas, que certamente
desempenhará um papel protagonista na alocação de mão-de-obra
para as obras de expansão. Na ocasião, disse algo que faço repetir
aqui: diante desse ciclo expansionista, a Usiminas jamais se desviará
de suas responsabilidades para com a sociedade, quer seja na
geração de emprego e renda, quer seja na disponibilidade de infra-
estrutura para receber novos contingentes de trabalho. Por isso
formulamos e estamos cumprindo uma extensa série de reuniões com
lideranças políticas, setores fornecedores, sindicatos e entidades de
classe para debatermos as oportunidades e os desafios gerados pela
expansão da empresa. E assim faremos, sempre com a perspectiva
de garantir um crescimento ordenado e sustentável para todo o Vale
do Aço, reforçando, sobretudo, a disposição da Usiminas de estar
sempre em linha com o desenvolvimento de Minas e do Brasil.
Entretanto, cabe-nos aqui um breve, mas não menos importante,
parêntese: não nos podemos furtar de reconhecer, como líderes
empresariais, que a geração de valor e o seu conseqüente retorno
para a sociedade só serão consistentes na medida em que os poderes
reguladores da economia viabilizarem a ativação de políticas de
desenvolvimento sustentadas e menos contenciosas. Acima de tudo,
é necessário que o País realize reformas estruturais capazes de
imprimir bases macroeconômicas mais estimulantes para o



2291

desenvolvimento socioeconômico. As superlativas taxas de juros e a
carga tributária, a necessária, mas burocrática legislação ambiental,
bem como gargalos logísticos e infra-estruturais, ainda fazem retrair o
verdadeiro potencial de alavancagem do nosso setor produtivo.

Assusta-nos também o fato de que hoje o empreendedor brasileiro
tenha o ônus de arcar com um dos maiores custos do mundo para
realizar investimentos. Para os senhores terem uma idéia, em recente
estudo elaborado pelo Instituto de Estudos para o Desenvolvimento
Industrial - Iedi -, o Brasil aparece em 3º lugar entre os países de
maior custo de investimento produtivo do mundo, em situação melhor
apenas do que a Tailândia e a Irlanda. Os custos no País são, por
exemplo, 30% maiores que os da China, país emergente, cuja
economia mais cresce no mundo. Não é por acaso, portanto, que o
Brasil não tenha conseguido atingir taxas de investimento compatíveis
com um crescimento sustentado de 5% ao ano, conforme desejo do
governo.

Enfim, minhas senhoras e meu senhores, é às margens desses
desafios que todos nós, dos setores privado e público, devemos focar
nossas soluções. Sabemos que os caminhos são tortuosos, mas
mesmo assim conservo minha alma otimista e tenho renovadas as
esperanças de que, sim, é possível encontrarmos um ponto de
equilíbrio entre o fortalecimento dos agentes econômicos e a
prosperidade social.

Como conclusão, espero estar contribuindo humildemente à frente
da Usiminas para a consecução desse objetivo. Sei que a
homenagem que ora nos prestam impõe uma responsabilidade ainda
maior sobre nossa empresa, o que jamais será um fardo, senão
motivo de orgulho maior.

E é dessa forma, orgulhoso, que gostaria de finalizar este meu
discurso agradecendo a Deus este momento, aos colegas da
indústria, meus amigos e colaboradores que, dia após dia, sem
cessar, emprestam os seus talentos ao progresso da Usiminas e de
nossa terra.

Agradeço também ao ilustre Presidente da Assembléia Legislativa
de Minas Gerais, representado hoje pelo Deputado Doutor Viana, e à
Deputada Cecília Ferramenta o requerimento de homenagem.
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Estejam certos de que a Usiminas, uma empresa que leva o nosso
Estado até no nome, não medirá esforços para corresponder às
expectativas de cumprir com cidadania corporativa a sua missão
empresarial. Sempre gerando desenvolvimento, Deus queira, por
outros tantos 45 anos. Muito obrigado.

Palavras do Sr. Presidente
Exmo. Secretário de Desenvolvimento Econômico, nosso amigo e

competente Márcio Araújo de Lacerda, neste ato representando o
nosso Governador Aécio Neves, por meio de sua pessoa, homenageio
as demais autoridades presentes. Cumprimento os Srs. Deputados
Ademir Lucas e Doutor Rinaldo; Amílcar Martins, nosso ex-colega;
Chico Ferramenta, ex-Prefeito de Ipatinga; Carlos Calazans, ex-
Delegado do Ministério do Trabalho em Minas Gerais; as empresas,
na pessoa do Dr. Ricardo Castilho, que representa aqui a Vale do Rio
Doce. Cumprimento, de maneira especial, o Dr. Rinaldo Campos
Soares, que preside a Usiminas. Por meio dele, cumprimento toda a
sua diretoria, que faz um belo trabalho nessa empresa que tanto nos
orgulha; Flávio Elias, representante dos funcionários da Usiminas,
operário-padrão, por cujo intermédio cumprimento os funcionários da
Usiminas; o Coral da Usiminas, que tanto abrilhanta a noite de hoje; a
Deputada Cecília Ferramenta, brilhante parlamentar desta Casa, co-
autora do requerimento que deu origem a esta solenidade; D.
Conceição, esposa do Dr. Rinaldo Campos Soares, sua grande
companheira. Sabemos que não é fácil para uma esposa ter um
marido que se dedica, como ele faz, à empresa, sacrificando a família,
para conseguir êxito nos negócios. Por intermédio da Deputada
Cecília Ferramenta e de D. Conceição, cumprimento todas as
mulheres de Ipatinga, da Usiminas e as mulheres mineiras.
Cumprimento, ainda, a imprensa, os funcionários da Casa e os
presentes.

Tenho a enorme satisfação de presidir esta reunião, em
comemoração aos 45 anos da Usiminas, sobretudo por ter proposto,
em conjunto com a Deputada Cecília Ferramenta, a realização desta
homenagem.

Ainda na década de 50 do século passado, um movimento para
implantar em Minas uma grande siderúrgica começou a tomar corpo
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no momento em que o Presidente Juscelino Kubitschek cravou a
estaca inicial da Usina Intendente Câmara.

Numa época de euforia e entusiasmo, constando no plano de
desenvolvimento do grande estadista mineiro, criou-se a parceria
entre o capital do Estado e os acionistas japoneses, consolidada nas
Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais, ou Usiminas, no povoado
conhecido como Horto de Nossa Senhora, a atual Ipatinga.

Há 45 anos em operação, a partir da pioneira Intendente Câmara,
tornou-se a Usiminas o maior complexo siderúrgico de aços planos da
América Latina e um dos maiores do mundo, reputado por sua
excelência operacional.

Desde o início, a empresa cuidou de seus funcionários, vindos então
de todo o Brasil e representando a contrapartida do sonho de
desenvolvimento dividido entre a população e os dirigentes da época.
Enquanto construía a usina, criou condições para alojar os futuros
funcionários e os empregados da construção civil, desenvolvendo um
plano de urbanização que já previa a expansão da nova cidade.

Hoje Ipatinga é a “Capital do Vale do Aço”, a segunda região
metropolitana de Minas Gerais - tive o prazer de estar lá no dia de sua
instalação -, com enorme área verde, baixíssimo índice de
analfabetismo e com cobertura total de abastecimento de água e de
coleta de esgoto, verdadeiro exemplo e modelo para o resto do País e
referência em desenvolvimento humano.

Conduzida à privatização, quando foi a primeira grande estatal
brasileira a ser privatizada, a Usiminas continuou um modelo de
responsabilidade social e de gestão ambiental. Seus produtos têm a
marca da alta conformidade técnica aliada à correção ecológica.

O investimento na qualidade de vida e na capacitação de seus
funcionários e colaboradores acompanha-se de uma governança
corporativa altamente transparente e que atende plenamente às
expectativas de seus acionistas.

A Usiminas tem sido, nos últimos anos, dirigida pela extraordinária
competência do engenheiro Rinaldo Campos Soares, que, além de
consolidar o sistema Usiminas num setor de enorme concorrência
global, promoveu seu crescimento, mantendo os altos índices de
eficiência que já vinham desde o tempo do controle estatal.
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Esse mineiro formado na Escola de Minas de Ouro Preto e doutor
em Metalurgia pela Universidade de Paris, há bem mais de 30 anos
vem atuando na Usiminas, e sua carreira até se confunde com a
própria história da empresa. É, então, em colaboração com sua
equipe de engenheiros, técnicos e operários, o responsável por estar
a Usiminas hoje entre as dez marcas mais valiosas do Brasil. Além
disso, é a única siderúrgica das Américas incluída no Índice Dow
Jones de Sustentabilidade, além de ter recebido recentemente o
prêmio de melhor companhia aberta, vindo da associação dos
profissionais de investimento do mercado de capitais.

Praticando a sustentabilidade, vem satisfazendo as necessidades do
presente, sem comprometer as necessidades das gerações futuras.
Simultaneamente, continua apostando alto no crescimento econômico
do Brasil e de Minas, vinculando crescimento, investimento produtivo
e a decorrente inclusão social dos estratos mais pobres da população.
Tudo isso, permanecendo na vanguarda da competitividade mundial,
investindo em produtos direcionados ao mercado externo, sem
descuidar-se da expansão do mercado interno.

Se hoje descortinamos um crescimento econômico sustentável,
devemos reconhecer que essa tendência nasceu das orientações
estratégicas da Usiminas.

Minas Gerais comemora orgulhosamente estes 45 anos de nossa
empresa-modelo. Sua história significa muito para nós. O Brasil, para
continuar crescendo, precisa de aço e precisa da Usiminas. Temos a
certeza de que, nos próximos 45 anos, só teremos motivos para a
renovação de nossa plena confiança nesse grande complexo
siderúrgico mineiro, nosso grande cartão de visitas para o mundo.

Por ocasião dos festejos do final do ano, desejo a todos,
extensivamente aos familiares, um feliz Natal e um ano de 2008 de
desenvolvimento e progresso para todos, um sustentável e contínuo
crescimento para a nossa homenageada de hoje, a nossa Usiminas, e
também para a nossa sempre querida Ipatinga. Muito obrigado.

Apresentação Musical
O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Coral da Usiminas,

que apresentará as músicas “Fanfarra”, de Oswaldo Lacerda, e “Noite
Feliz”, de Franz Grüber.
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- Procede-se à apresentação musical.
Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência manifesta a todos agradecimentos
pela honrosa presença e, cumprido o objetivo da convocação, encerra
a reunião convocando as Deputadas e os Deputados para as
extraordinárias de amanhã, dia 18, às 9 e 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 18/12/2007.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 31ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO
AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 14/11/2007
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 Almir Paraca, 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, acusa o recebimento das
seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados a
seguir: Projeto de Lei nº 301/2007, em 2º turno (Deputado Fábio
Avelar); Projeto de Lei nº 1.269/2007, em 1º turno (Deputado Sávio
Souza Cruz). Passa-se à 1ª Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à
apreciação do Plenário. O Projeto de Lei nº 1.105/2007 é retirado da
pauta, atendendo-se a requerimento do Deputado Wander Borges,
aprovado pela Comissão. Passa-se à 2ª Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Submetido a votação, é
aprovado o Requerimento nº 1.440/2007. Submetidos a discussão e
votação, cada um por sua vez, são aprovados os Pareceres de
Redação Final dos Projetos de Lei nºs 1.483, 1.517 e 1.529/2007.
Passa-se à 3ª Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e
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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, com os
convidados que menciona, para discutir os problemas oriundos da
crescente demanda pelo gás natural e da necessidade de corte do
fornecimento do insumo às distribuidoras pela Petrobras no dia
30/10/2007; e Paulo Guedes em que solicita a realização de audiência
pública no Município de São Francisco para discutir os impactos e
soluções para o problema de poluição do Rio São Francisco com as
algas azuis. A Presidência comunica o recebimento dos seguintes
requerimentos, que serão apreciados oportunamente: do Deputado
Vanderlei Miranda em que solicita a realização de audiência pública
conjuntamente com a Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e
Cooperativismo, com os convidados que menciona, para debater os
problemas da falta de coleta de esgotamento sanitário e o
assoreamento da lagoa central do Município de Confins; do Deputado
Carlin Moura em que solicita seja encaminhado ofício ao Ministério
Público Estadual para averiguar os fatos constantes da denúncia que
menciona sobre a prática ilegal da venda de lotes em área de
preservação ambiental; e do Deputado Almir Paraca em que solicita a
realização de audiência pública para discutir denúncia publicada no
jornal “Estado de Minas” nos dias 11 e 12/11/2007, tratando de
desmates não autorizados da floresta nativa e da economia de
devastação 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, 21 de novembro de 2007.
Sávio Souza Cruz, Presidente - Fábio Avelar - Inácio Franco - Almir

Paraca - Wander Borges.
ATA DA 8ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INFORMÁTICA NA 1ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM
21/11/2007

Às 15h11min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Deiró Marra, Carlin Moura e João Leite (substituindo este à Deputada
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Ana Maria Resende, por indicação da Liderança do BSD ), membros
da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Deiró Marra, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Carlin Moura, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a obter esclarecimentos sobre a
fiscalização de ônibus utilizados no transporte escolar rural do
Município de Patrocínio. A seguir, interrompe a 1ª Parte da reunião
para ouvir o Ten.-Cel. José Wilson da Paixão Lisboa, Comandante do
46º Batalhão da Polícia Militar, do Muncípio de Patrocínio, que é
convidado a tomar assento à mesa. O Presidente, autor do
requerimento que deu origem ao debate, tece suas considerações
iniciais. Logo após, passa a palavra aos demais Deputados e ao
convidado, para que façam suas exposições. Abertos os debates,
segue-se ampla discussão, conforme consta das notas taquigráficas.
Cumprida a finalidade da reunião, 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, 28 de novembro de 2007.
Deiró Marra, Presidente - Carlos Pimenta.

ATA DA 27ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 22/11/2007
Às 10h12min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Délio Malheiros e Célio Moreira, membros da supracitada Comissão.
Está presente, também, o Deputado Alencar da Silveira Jr. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Délio Malheiros, declara
aberta a reunião e, com base no inciso III do art. 120, dispensa a
leitura da ata, considera-a aprovada e solicita ao Deputados presentes
que a subscrevam. A Presidência informa que a reunião se destina a
debater, em audiência pública, a elevação do preço do gás veicular no
Estado, que, segundo informações, poderá chegar a 30% sobre o
valor atual, e apreciar a matéria constante na pauta. Logo após,
comunica o recebimento de ofício do Sr. Fábio Alessandro Malatesta
dos Santos, Coordenador-Geral de Andamento Processual do
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Ministério da Justiça, publicado no “Diário do Legislativo” em
9/11/2007. O Presidente acusa o recebimento da seguinte proposição,
para a qual designou o relator citado a seguir: Projeto de Lei nº
1.560/2007, no 1º turno (Deputado Carlos Pimenta). Registra-se a
presença do Deputado Carlos Pimenta. A Presidência interrompe a 1ª
Parte da reunião para ouvir os Srs. João Luiz Senra Vilhena, Diretor
Financeiro, e Lídia Garcia, Gerente de Área de Tarifas, representando
José Carlos de Mattos, Diretor-Presidente da Gasmig; Alexandre
Werneck, Assessor, representando Marcelo Rodrigo Barbosa,
Coordenador-Geral do Procon Assembléia; Ciro Piçarro, Diretor de
Gás Natural Veicular, e Konstantino Antipas, Consultor da MinasPetro,
representando Sérgio de Mattos, Presidente da MinasPetro; Dirceu
Efigênio Reis, Diretor-Presidente do Sindicato Intermunicipal dos
Condutores Autônomos de Veículos Rodoviários, Taxistas e
Transportadores Rodoviários Autônomos de Bens em Minas Gerais, e
Pedro Zwaal, Coordenador da Câmara Setorial, representando
Cláudio Arnaldo Lambertucci, Presidente do Sindicato da Indústria de
Reparação de Veículos e Acessórios do Estado de Minas Gerais, os
quais são convidados a tomar assento à mesa. O Presidente, na
qualidade de autor do requerimento que deu origem aos debates, 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
1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e
votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do
Plenário. Após discussão e votação, é aprovado o parecer pela
aprovação, no 2º turno, na forma do vencido no 1º turno, do Projeto de
Lei nº 684/2007 (relator: Deputado Célio Moreira). O Projeto de Lei nº
898/2007 é retirado da pauta, atendendo-se a requerimento do
Deputado Carlos Pimenta, aprovado pela Comissão. Passa-se à 2ª
Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e
votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário.
Submetido a votação, é aprovado o Requerimento nº 1.443/2007.
Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a
discussão e votação de proposições da Comissão. Submetidos a
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votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos dos
Deputados Irani Barbosa, em que solicita seja realizada audiência
pública para debater questões do Conjunto Minas Caixa II, localizado
na Região Metropolitana de Belo Horizonte; Célio Moreira, em que
solicita a esta Casa a elaboração de estudo contendo o levantamento
de todos os custos, nos últimos 12 meses, de matéria-prima e mão-
de-obra usadas na indústria de cimento, a fim de verificar se o
aumento excessivo no preço do produto em Minas é justificável;
Carlos Pimenta, em que solicita seja realizada audiência pública para
discutir questões referentes à BHTRANS, no tocante à implantação de
câmeras de monitoramento do tráfego para aplicação de multas; Dinis
Pinheiro, em que solicita seja realizada audiência pública para debater
o tema “Criança e o consumismo - O papel da família, do Estado, da
mídia e da sociedade em geral "; Vanderlei Jangrossi, Getúlio Neiva,
Padre João e Antônio Carlos Arantes, em que solicitam seja realizada
visita desta Comissão, em conjunto com as Comissões de Política
Agropecuária e de Saúde, ao Laboratório Nacional Agropecuário de
Minas Gerais, localizado em Pedro Leopoldo, com a finalidade de
conhecer suas instalações, bem como os trabalhos de controle de
qualidade dos alimentos produzidos no Estado, principalmente dos
produtos lácteos; Délio Malheiros, em que solicita seja realizada
audiência pública desta Comissão, em conjunto com a Comissão de
Segurança Pública, para discutir a efetiva regulamentação e
fiscalização do disposto na Lei Estadual nº 11.547/1994, que proíbe a
venda de bebidas alcoólicas em bares, restaurantes e
estabelecimentos congêneres localizados às margens das rodovias
estaduais; Célio Moreira, Carlos Pimenta e Délio Malheiros, em que
solicitam seja realizada audiência pública para discutir a prática de
venda casada pelo Banco do Brasil no ato de transferência da folha de
pagamento dos servidores estaduais para a referida instituição.
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 dezembro de 2007.
Délio Malheiros, Presidente - Carlos Pimenta - Antônio Júlio - Célio

Moreira.
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ATA DA 7ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA E DE MEMBROS

DAS COMISSÕES PERMANENTES (§ 1º DO ART. 204 DO
REGIMENTO INTERNO NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 16ª LEGISLATURA), EM 22/11/2007
Às 11h39min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Elisa Costa e os Deputados Zé Maia, Jayro Lessa, Agostinho Patrús
Filho, Lafayette de Andrada e Sebastião Helvécio, membros da
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Zé Maia, declara aberta a
reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a
aprovada, sendo subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão. O
Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, para as
quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs
1.676/2007 (Deputado Sebastião Helvécio) e 1.737/2007 (Deputado
Agostinho Patrús Filho), em turno único. Passa-se à 1ª Fase da 2ª
Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de
pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após
discussão e votação, é aprovado o parecer pela aprovação, em turno
único, do Projeto de Lei nº 1.676/2007 com a Emenda nº 1 (relator:
Deputado Sebastião Helvécio). Na fase de discussão do parecer do
relator, Deputado Agostinho Patrús Filho, o qual conclui pela
aprovação do Projeto de Lei nº 1.737/2007 com a Emenda nº 2 e pela
rejeição da Emenda nº 1, no turno único, o Deputado Lafayette de
Andrada solicita destaque da parte do parecer que rejeita a Emenda
nº 1, apresentada pelo Deputado Durval Ângelo. Após discussão e
votação é aprovado o parecer, salvo destaque. Submetido a votação é
aprovado o destaque da parte do parecer que rejeita a Emenda nº 1,
registrando-se os votos contrários da Deputada Elisa Costa e do
Deputado Lafayette de Andrada. Fica aprovado o parecer na sua
forma original. 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 Lafayette de Andrada em que solicita seja encaminhada ao
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Tribunal de Justiça do Estado cópia com o inteiro teor da Emenda nº
1, apresentada pelo Deputado Durval Ângelo, ao Projeto de Lei nº
1.737/2007. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece
a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão
para a próxima reunião conjunta, com edital a ser publicado,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2007.
Zé Maia, Presidente - Rosângela Reis - Elisa Costa - Sebastião

Helvécio.
ATA DA 30ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

PARTICIPAÇÃO POPULAR NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 22/11/2007

Às 14h38min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
André Quintão, Eros Biondini, Carlin Moura e João Leite, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado André Quintão, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado 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 discutir e votar propostas de ação
legislativa originárias das audiências públicas do PPAG. 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 a discussão e a votação, são aprovadas, em turno único, cada
uma por sua vez, as Propostas de Ação Legislativa nºs 45/2007
(relator: Deputado Carlin Moura), que recebeu parecer pela aprovação
na forma de emenda apresentada ao Projeto de Lei nº 1.615/2007;
48/2007 (relator: Deputado André Quintão), que recebeu parecer pela
aprovação na forma das emendas apresentadas aos Projetos de Lei
nºs 1.615 e 1.616/2007 e 84 e 89/2007 (relator: Deputado André
Quintão), que receberam parecer pela aprovação na forma de emenda
apresentada ao Projeto de Lei nº 1.615/2007 e de requerimento
apresentado. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e a votação de proposições da
Comissão. Submetidos a votação, é aprovado requerimento dos
Deputados André Quintão, Carlin Moura e João Leite em que propõem
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emenda aos Projetos de Lei nºs 1.615 e 1.616/2007, com a finalidade
de revitalizar campos de futebol amador. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para as próximas reuniões
extraordinárias, dia 26, às 14h30min, dias 27 e 28, às 10h30min e às
14h30min, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 26 de novembro de 2007.
André Quintão, Presidente - Carlin Moura - João Leite.

ATA DA 33ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO
AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 28/11/2007
Às 10h6min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Sávio Souza Cruz, Fábio Avelar, Inácio Franco e Wander Borges,
membros da supracitada Comissão. Estão presentes, também, os
Deputados Adalclever Lopes e Vanderlei Miranda. 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 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 do Projeto
de Lei nº 1.105/2007 na forma do Substitutivo nº 2 (relator: Deputado
Almir Paraca). 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 1.453, 1.457 e 1.504/2007. 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 sejam convidados os Srs. Bruno
Passeli, Assessor do Subsecretário de Planejamento e Orçamento -
Seplag -, e Luciano Badini, Secretário Geral do Ministério Público do
Estado de Minas Gerais, para prestarem esclarecimentos de como
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está sendo tratada a aplicação do Fundo Estadual de Defesa de
Direitos Difusos, disposto na Lei 14.086/2001; e do Deputado
Vanderlei Miranda em que solicita seja convocado o Diretor-Geral do
IEF, Sr. Humberto Candeias Cavalcanti, para prestar informações
acerca da normatização da pesca no 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, 5 de dezembro de 2007.
Sávio Souza Cruz, Presidente - Almir Paraca - Hely Tarqüínio.

ATA DA 15ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
PARTICIPAÇÃO POPULAR NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 28/11/2007
Às 10h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

André Quintão, Eros Biondini, Carlin Moura e João Leite, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado André Quintão, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado João Leite, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, 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 as propostas de
ação legislativa originárias das audiências públicas do PPAG. 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 aprovadas, em turno único, cada uma
por sua vez, as Propostas de Ação Legislativa nºs, 70, 256, 445, 446,
447, 465 e 467/2007 (relator: Deputado André Quintão); 159, 174,
175, 176, 177, 178, 179, 180, 181 e 182/2007 (relator: Deputado Eros
Biondini); 49, 56 e 59/2007 (relator: Deputado Carlin Moura); 53, 63,
73, 136, 250 e 281/2007 (relator: Deputado João Leite), que
receberam parecer pela sua aprovação na forma de emenda
apresentada ao Projeto de Lei 1.615 e 1.616/2007; as Propostas de
Ação Legislativa nºs 51, 54, 57, 58 e 61/2007 (relator: Deputado Carlin
Moura), que receberam parecer pela sua aprovação na forma de
emenda aos Projetos de Lei nºs 1.615 e 1.616/2007 e de
requerimentos apresentados; as Propostas de Ação Legislativa nºs
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333 e 334/2007 (relator: Deputado Eros Biondini), que receberam
parecer pela sua aprovação na forma de requerimento apresentado;
as Propostas de Ação Legislativa nºs 74 e 77/2007 (relator: Deputado
André Quintão); 139/2007 (relator: Deputado Eros Biondini), que
receberam parecer pela sua aprovação na forma de emenda ao
Projeto de Lei nº 1.615/2007. 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, 28 de novembro de 2007.
André Quintão, Presidente - Gustavo Valadares - João Leite.

ATA DA 28ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO,
DA PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 1ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 28/11/2007
Às 15h30min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Rosângela Reis e os Deputados Antônio Carlos Arantes 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 das seguintes
proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir:
Projetos de Lei nºs 890 e 1.740/2007 (Deputado Walter Tosta); 410 e
1.746/2007 (Deputado Domingos Sávio); 1.608 e 1.743/2007
(Deputada Elisa Costa); 1.744/2007 (Deputado Antônio Carlos
Arantes) em turno único, e 113/2007 (Deputada Rosângela Reis), em
1º turno. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela
aprovação, no 2º turno, do Projeto de Lei nº 683/2007 na forma do
vencido no 1º turno (relator: Deputado Antônio Carlos Arantes, em
virtude de redistribuição); e pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de
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Lei nº 342/2007 com as Emendas nºs 1, 2 e 3, apresentadas pela
Comissão de Constituição e Justiça, e com a Emenda nº 4, que
apresentada pelo relator, Deputado Paulo Guedes, 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 1.655/2007, com a Emenda nº 1, da Comissão de Constituição e
Justiça, 1.681/2007 (relator: Deputado Domingos Sávio); 1.701/2007
(relator: Deputado Antônio Carlos Arantes), que receberam parecer
por sua aprovação. 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 Célio
Moreira em que solicita seja realizada audiência pública para discutir a
extinção do Programa Mocatu e colher informações da Subsecretaria
de Assistência Social sobre os programas voltados para os deficientes
mentais graves e autistas. 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 dezembro de 2007.
Rosângela Reis, Presidente - Antônio Carlos Arantes - Domingos

Sávio.
ATA DA 24ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO
NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA,

EM 28/11/2007
Às 15h32min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Gláucia Brandão e os Deputados Agostinho Patrús Filho e João Leite,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Agostinho Patrús Filho, declara aberta a reunião
e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado João Leite,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a discutir e votar
pareceres em fase de redação final e acusa o recebimento das
seguintes proposições, das quais designou os relatores citados a
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seguir: Projeto de Resolução nº 1.630/2007 e Projetos de Lei nºs 418,
791, 1.301, 1.487, 1.502 e 1.552/2007 (Deputada Gláucia Brandão);
1.564, 1.593, 1.595, 1.606, 1.624, 1.665 e 1.671/2007 (Deputado João
Leite). Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e a
votação, é aprovado o Parecer de Redação Final do Projeto de
Resolução nº 1.630/2007 (relatora: Deputada Gláucia Brandão).
Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a
discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do
Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua
vez, os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 418, 791,
1.301, 1.487, 1.502 e 1.552/2007 (relatora: Deputada Gláucia
Brandão); 1.564, 1.593, 1.595, 1.606, 1.624, 1.665 e 1.671/2007
(relator: Deputado João Leite. 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 dezembro de 2007.
Agostinho Patrús Filho, Presidente - Ademir Lucas - Gláucia

Brandão.
ATA DA 29ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS
MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 28/11/2007
Às 16h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Padre João, Wander Borges e Almir Paraca (substituindo este ao
Deputado Weliton Prado, por indicação da Liderança do PT),
membros da supracitada Comissão. Estão presentes, também, a
Deputada Elisa Costa e o Deputado Paulo Guedes. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Wander Borges, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Almir Paraca, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é
dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar
a matéria constante na pauta e a obter informações sobre o
andamento dos Programas de Construção de Cisternas e de
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Formação e Mobilização Social para Convivência com o Semi-Árido:
Um Milhão de Cisternas Rurais, desenvolvidos, respectivamente, pelo
Idene e pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome
- MDS. A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir os
Srs. César Medeiros, Diretor do Departamento de Gestão Integrada
de Política do MDS ; Paulo Nunes, Chefe de Gabinete da Secretaria
de Estado para o Desenvolvimento dos Vales do Jequitinhonha,
Mucuri, São Mateus e Norte de Minas - Sedvan -; Rachel Tupynambá
de Ulhôa, Diretora-Geral do Instituto de Desenvolvimento do Norte e
Nordeste de Minas - Idene -; Valquíria Alves Smith Lima,
Coordenadora de Articulação do Semi-árido Mineiro - Asa -, e Carlos
Fernando Fagundes Amaral, Coordenador Estadual do Programa de
Cisternas, que são convidados a tomar assento à mesa. A Presidência
concede a palavra aos Deputados Padre João e Almir Paraca, autores
do requerimento que deu origem ao debate, para suas considerações
iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam
suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão,
conforme consta nas notas taquigráficas. A Presidência retoma os
trabalhos ordinários da reunião e passa 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 1.478 a
1.483/2007, 1.497, 1.505, 1.506 e 1.508 a 1.534/2007. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
convidados, dos parlamentares e demais participantes, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2007.
Weliton Prado, Presidente - Ronaldo Magalhães - Wander Borges -

Ademir Lucas - Padre João.
ATA DA 30ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 28/11/2007
Às 18h11min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Elisa Costa e os Deputados Zé Maia, Agostinho Patrús Filho e Antônio
Júlio, membros da supracitada Comissão. Havendo número
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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 que se encerra nessa data o prazo para o recebimento de
emendas aos Projetos de Lei nºs 1.615 e 1.616/2007 e, no dia
30/11/2007, ao Projeto de Resolução nº 1.826/2007. Passa-se à 1ª
Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a
votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do
Plenário. Registra-se a presença do Deputado Mauri Torres
(substituindo o Deputado Lafayette de Andrada, por indicação da
Liderança do BSD). Após discussão e votação, são aprovados os
pareceres pela aprovação, no 2º turno, do Projeto de Lei nº
1.645/2007 (relator: Deputado Antônio Júlio), e pela aprovação, no 1º
turno, do Projeto de Lei nº 1.807/2007 na forma do Substitutivo nº 1,
da Comissão de Constittuição e Justiça, com a Emenda nº 1 (relator:
Deputado Agostinho Patrús Filho). Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2007.
Zé Maia, Presidente - Jayro Lessa - João Leite - Agostinho Patrús

Filho.
ATA DA 33ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª
LEGISLATURA, EM 29/11/2007

Às 9h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Durval Ângelo, João Leite, Antônio Carlos Arantes e Antônio Júlio
(substituindo este ao Deputado Luiz Tadeu Leite, por indicação da
Liderança do PMDB), membros da supracitada Comissão. Estão
presentes, também, os Deputados Almir Paraca e Carlin Moura.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Durval Ângelo,
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento
do Deputado Antônio Carlos Arantes, dispensa a leitura da ata da
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
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membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a apreciar a matéria constante da pauta e
comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofícios dos Srs.
Rinaldo Kennedy Silva, Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal de Belo
Horizonte, encaminhando, para adoção de providências, cópia das
declarações contidas no Processo nº 024.07.590.531-5, em que figura
como réus os Srs. Charles Emerson de Souza e Lincoln Augusto da
Silveira; Deputado Estadual Luiz Tadeu Leite, encaminhando a esta
Comissão, para tomada de providências, ofício do Sr. Marcos César
Magalhães Ganem, Vice-Presidente da 28ª Subseção da OAB-MG, e
cópia do relatório de visita à cadeia pública de Teófilo Otôni realizada
em 5/10/2007 pela Comissão de Direitos Humanos da OAB/MG;
Gilmar Firmo de Oliveira, detento da Penitenciária Dutra Ladeira de
Ribeirão das Neves, solicitando ajuda desta Comissão para o seu
processo criminal; e Eduardo Martins, Diretor de Monitoramento e
Fiscalização Ambiental do IEF, publicado no “Diário do Legislativo” em
22/11/2007. O Presidente acusa o recebimento, no 2º turno, da
seguinte proposição, para a qual designou o relator citado a seguir:
Projeto de Lei nº 291/2007 (Deputado João Leite). Passa-se à 1ª Fase
da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação
de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário.
Após discussão e votação, é aprovado o parecer pela aprovação, em
turno único, do Projeto de Lei nº 1.661/2007(relator: Deputado João
Leite, 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, é aprovado, em turno único, o Projeto de Lei nº
1.691/2007(relator: 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 Durval Ângelo (3),
em que solicita realização de reuniões para, em audiência pública,
discutir a situação, no Estado, dos aposentados dos correios no que
se refere ao seu plano de saúde; discutir a situação dos moradores do
Bairro Jardim Florença em Ribeirão das Neves; e em que solicita seja
encaminhado ao Delegado de Polícia da 6ª Delegacia Seccional de
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Contagem pedido de informações sobre a cópia do inquérito policial
instaurado para apurar a morte do jovem Gilmar Gonçalves Cordeiro;
João Leite (2), em que solicita seja encaminhado ao Diretor do IML
pedido de informações sobre os laudos de necrópsia de Gilmar
Gonçalves Cordeiro, o qual foi atendido no Hospital Municipal de
Contagem em 24/11/2007; e seja encaminhado ao Diretor desse
hospital pedido de informações sobre a cópia do relatório de
atendimento médico prestado àquele jovem, após ser detido por
policiais militares; e Durval Ângelo e João Leite, em que solicitam seja
formulado apelo ao Juiz da 6ª Vara da Fazenda Estadual com vistas à
antecipação de perícia de Sirlei Oliveira Lemos de Laia, Processo nº
002406251846-9, designada para o dia 30/9/2008. 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 novembro de 2007.
Durval Ângelo, Presidente - João Leite - Ruy Muniz.

ATA DA 14ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
SEGURANÇA PÚBLICA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 16ª LEGISLATURA, EM 29/11/2007
Às 14h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Délio Malheiros, Leonardo Moreira e Luiz Tadeu Leite, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Délio Malheiros, 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, com os membros do
Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária e demais
convidados, o aperfeiçoamento dos sistemas de defesa social
estadual e nacional. A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião
para ouvir os Srs. Maurício de Oliveira Campos Júnior, Secretário de
Estado de Defesa Social, representando o Governador do Estado de
Minas Gerais; Joaquim José Miranda Júnior, Promotor de Justiça,
representando o Procurador-Geral de Justiça do Estado de Minas
Gerais; Sérgio Salomão Shecaira, Presidente do Conselho Nacional
de Política Criminal e Penitenciária; Herbert José Almeida Carneiro,
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Juiz da Vara de Execuções Criminais de Belo Horizonte; Ten.-Cel.
Mário César da Silva, Subchefe da Assessoria Institucional,
representando o Comandante-Geral da PMMG; Antônio Gama Júnior,
Subcorregedor Geral de Polícia Civil, representando o Chefe da
Polícia Civil do Estado de Minas Gerais; Genilson Zeferino,
Subsecretário de Administração Penitenciária do Minas Gerais;
Marcos Afonso de Souza, Presidente do Conselho de Criminologia do
Estado de Minas Gerais; Agílio Monteiro, Ouvidor Geral Adjunto de
Minas Gerais; Cel. PM Roberto Rezende, Corregedor da Guarda
Municipal, representando o Prefeito Municipal de Belo Horizonte;
Leopoldo Portela Júnior, Defensor Público Geral do Estado de Minas
Gerais; Adeildo Nunes, membro do Conselho Nacional de Política
Criminal e Penitenciária; e da Sra. Kellyane Moreno, Ouvidora do
Departamento Penitenciário Nacional, que são convidados a tomar
assento à mesa. O Presidente, Deputado Délio Malheiros, faz suas
considerações iniciais; logo após, passa a palavra aos convidados,
para que façam suas exposições. Retiram-se da reunião os
Deputados Leonardo Moreira e Luiz Tadeu Leite. 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, 5 de dezembro de 2007.
Sargento Rodrigues, Presidente - Paulo Cesar - Leonardo Moreira -

Luiz Tadeu Leite.
ATA DA 3ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DE DIREITOS
HUMANOS NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 30/11/2007
Às 8h45min, comparecem no Plenário Juscelino Kubitschek desta

Casa os Deputados Durval Ângelo, João Leite e Ruy Muniz, membros
da supracitada Comissão. Estão presentes, também, a Deputada Elisa
Costa e os Deputados Sebastião Helvécio e Almir Paraca. 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
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presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a realizar o
debate público "Regularização de territórios quilombolas em Minas
Gerais". A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir os
Srs. Francisco Cordeiro Barbosa, Presidente da Federação das
Comunidades Quilombolas do Estado; Alfredo Wagner Berno de
Almeida, professor da Universidade Federal do Amazonas e
antropólogo; a Sra. Deborah Macedo Duprat de Brito Pereira,
Subprocuradora-Geral da República e Coordenadora da 6ª Câmara de
Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal; os Srs.
Osvaldo Oliveira Araújo Firmo, Juiz da Vara de Conflitos Agrários de
Minas; Afonso Henrique de Miranda Teixeira, Procurador de Justiça e
Coordenador do CAO-Conflitos Agrários; José Carlos Galiza,
Coordenador Estadual das Associações das Comunidades
Remanescentes de Quilombolas do Pará; Carlos Henrique Gomes,
Assistente Especial de Quilombolas e outras Comunidades
Tradicionais da Fundação Itesp; Antônio Bispo dos Santos,
representante da Coordenação Estadual do Movimento Quilombola do
Piauí; Gilberto Coelho de Carvalho, Diretor Administrativo Financeiro
da Federação das Comunidades Quilombolas do Estado; Rogério
Correia, Delegado Federal do Desenvolvimento Agrário; Estevão
Ferreira Couto, Defensor Público Federal; Marcos Helênio Leoni Pena,
Superintendente Regional do Incra em Minas Gerais; João Batista de
Almeida Costa, professor da Unimontes e antropólogo; Luiz Antônio
Chaves, Diretor-Geral do Iter, vinculado ao Gabinete da Secretaria de
Estado Extraordinária para Assuntos de Reforma Agrária; a Sra.
Sandra Maria da Silva, Diretora da Comissão de Mulheres
Quilombolas do Estado de Minas Gerais e Coordenadora Nacional
das Comunidades Quilombolas; os Srs. Carlos Eduardo Marques,
mestrando em Antropologia, membro do Observatório da Juventude
da Faculdade de Educação - FAE - e da Universidade Federal de
Minas Gerais - UFMG - e do Núcleo de Estudos Quilombolas - NUQ -
da UFMG; Marcos Paulo de Souza Miranda, Coordenador das
Promotorias de Justiça de Defesa do Patrimônio Cultural e Turístico
de Minas Gerais; as Sras. Ana Cláudia da Silva Alexandre, Defensora
Pública de Classe Especial do Núcleo de Direitos Humanos; Mariza
Rios, professora da Faculdade Dom Hélder Câmara; e o Sr. Felipe
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Willer de Araujo Abreu Junior, Superintendente de Promoção e
Proteção dos Direitos Humanos da Sedese, os quais 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,
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 dezembro de 2007.
Durval Ângelo, Presidente - Luiz Tadeu Leite - João Leite - Gláucia

Brandão.
ATA DA 35ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 5/12/2007
Às 10h30min, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas

Elisa Costa e Rosângela Reis (substituindo este ao Deputado
Agostinho Patrús Filho, por indicação do PV) e os Deputados Zé Maia,
Sebastião Helvécio e Ivair Nogueira (substitutindo este ao Deputado
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”, do dia 29/11/2007: ofícios dos Srs. Max
Fernandes dos Santos e Walter Garcez Mares Júnior,
respectivamente, Gerente Regional de Negócios e Superintendente
Regional, da Caixa Econômica Federal; Márcio Antônio Porto Carrero,
Ordenador de Despesas da Secretaria de Desenvolvimento
Agropecuário e Abastecimento e Cooperativismo; Jarbas Soares
Júnior, Procurador-Geral de Justiça do Estado, e da Sra. Maria Clara
Cavalcante Bugarim, Presidente do Conselho Federal de
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Contabilidade. O Presidente acusa o recebimento das seguintes
proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir:
Projetos de Lei nºs 408/2007 (Deputado Sebastião Helvécio);
1.414/2007 (Deputado Agostinho Patrús Filho); 1.598/2007 (Deputado
Antônio Júlio), no 2º turno; 1.364/2007 (Deputado Lafayette de
Andrada); 1.524/2007 (Deputado Sebastião Helvécio), no 1º turno, e
Projeto de Resolução nº 1.826/2007 (Deputado Agostinho Patrús
Filho), em turno único. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do
Dia), compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela
aprovação, no 2º turno, dos Projetos de Lei nºs 408/200 na forma do
vencido no 1º turno (relator: Deputado Sebastião Helvécio);
1.414/2007 na forma do vencido no 1º turno, com as Emendas nºs 1, 2
e 3 (relatora: Deputada Rosângela Reis, em virtude de redistribuição);
1.598/2007 (relator: Deputado Ivair Nogueira, em virtude de
redistribuição). Registra-se a presença dos Deputados Agostinho
Patrús Filho, Antônio Júlio e Jayro Lessa. A Deputada Rosângela Reis
se retira da reunião. É aprovado, em seguida, o parecer pela
aprovação, no 2º turno turno, do Projeto de Lei nº 1.807/2007 na
forma do vencido no 1º turno, com a Emenda nº 1 (relator: Deputado
Sebastião Helvécio). É aprovado também o parecer pela aprovação,
no 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.806/2007 (relator: Deputado
Sebastião Helvécio). Na fase de discussão do parecer do relator,
Deputado Agostinho Patrús Filho, que conclui pela aprovação do
Projeto de Resolução nº 1.826/2007, no turno único, o Presidente
defere o pedido de vista da Deputada Elisa Costa. Os Projetos de Lei
nºs 524, 1.404, 1.584 e 1.745/2007 e os Projetos de Lei
Complementar nºs 34 e 35/2007 são retirados da pauta por
determinação do Presidente da Comissão por não cumprirem
pressupostos regimentais. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a reunião extraordinária, no dia
6/12/2007, às 9h45min e 11 horas, para apreciação dos pareceres do
Projeto de Resolução nº 1.826/2007 e dos Projetos de Lei nºs 524,
596, 1.404, 1.524, 1.583, 1.584, 1.585, 1.760, 1.770 e 1.854/2007,
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determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2007.
Zé Maia, Presidente - Antônio Júlio - Elisa Costa - Sebastião

Helvécio.
ATA DA 25ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO
NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA,

EM 5/12/2007
Às 14h31min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Gláucia Brandão e os Deputados Agostinho Patrús Filho e Ademir
Lucas (substituindo este ao Deputado Lafayette de Andrada, por
indicação da Liderança do BSB), membros da supracitada Comissão.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Agostinho
Patrús Filho, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento da Deputada Gláucia Brandão, dispensa a leitura da ata
da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a 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 64, 457, 772, 788,
1.082, 1.154, 1.236, 1.237, 1.446, 1.522 e 1.571, 384, 811, 1.199,
1.305, 1.435, 1.466 e 1.491/2007 (Deputado Ademir Lucas); 1.501,
1.509, 1.538, 1.591, 1.597, 1.605, 1.620, 1.634, 1.639, 1.641, 1.646,
1.647, 1.649, 1.651, 1.653, 1.656, 1.663, 1.666 e 1.679 (Deputada
Gláucia Brandão). Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, são aprovados, cada um por sua vez, os Pareceres de
Redação Final dos Projetos de Lei nºs 64, 457, 772, 788, 1.082,
1.154, 1.236, 1.237, 1.446, 1.522 e 1.571 (relator: Deputado Ademir
Lucas). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são
aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os Pareceres de
Redação Final dos Projetos de Lei nºs 384, 811, 1.199, 1.305, 1.435,
1.466 e 1.491/2007 (relator: Deputado Ademir Lucas); 1.501, 1.509,
1.538, 1.591, 1.597, 1.605, 1.620, 1.634, 1.639, 1.641, 1.646, 1.647,
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1.649, 1.651, 1.653, 1.656, 1.663, 1.666 e 1.679 (relatora: Deputada
Gláucia Brandão). Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para as próximas reuniões extraordinárias de amanhã, dia
6, às 9h30min e às 14h30min, determina a lavratura da ata e encerra
os trabalhos.

Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2007.
Gláucia Brandão, Presidente - Zé Maia - Inácio Franco.

ATA DA 32ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 6/12/2007
Às 9h45min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Elisa

Costa e os Deputados Zé Maia, Antônio Júlio e Sebastião Helvécio,
membros da supracitada Comissão. Está presente, também, o
Deputado Dalmo Ribeiro Silva. 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. O Presidente retira toda a matéria constante na pauta e
desconvoca a reunião de hoje, às 11 horas. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a reunião extraordinária, hoje
às 14h15min, para apreciação do Projeto de Resolução nº
1.826/2007, e dos Projetos de Lei nºs 524, 596, 1.404, 1.524, 1.583,
1.584, 1.585, 1.760, 1.770 E 1.854/2007, determina a lavratura da ata
e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 6 de dezembro de 2007.
Zé Maia, Presidente - Jayro Lessa - Agostinho Patrús Filho -

Sebastião Helvécio - Célio Moreira - Elisa Costa.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER SOBRE AS PROPOSTAS DE AÇÃO LEGISLATIVA NºS
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105 E 106/2007
Comissão de Participação Popular

Relatório
As Propostas de Ação Legislativa nºs 105/2007, de autoria da

Prefeitura Municipal de Coronel Murta, e 106/2007, de autoria da
Associação São Francisco de Assis, solicitam apoio para o preparo da
terra com máquinas adequadas, com vistas no bom aproveitamento
das sementes e outros insumos e melhores resultados da atividade
agrícola.

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
2008-2011. Essas sugestões foram encaminhadas à Comissão de
Participação Popular como propostas de ação legislativa, para
apreciação.

As propostas em análise pretendem garantir a oferta do serviço de
patrulhas agrícolas mecanizadas para o preparo da solo, a fim de
incrementar a produção agrícola.

O preparo de solo com a técnica mais adequada e no momento
correto é fator condicionante para a boa produtividade agrícola. Ciente
disso, o poder público vem trabalhando para transferir tecnologia e
oferecer de forma acessível esse serviço para as comunidades rurais
mais carentes. Segundo previsto no PPAG 2008-2011, há algumas
ações do Programa Projeto de Combate à Pobreza Rural, sob
responsabilidade do Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste
de Minas Gerais - Idene -, e do Programa Infra-Estrutura Rural, sob
responsabilidade da Fundação Rural Mineira - Ruralminas -, que
oferecem recursos para o atendimento dessas necessidades.

Apesar de atendidas pelo planejamento público mineiro, as
propostas são relevantes, motivo pelo qual somos pelo seu
acolhimento na forma de requerimento, para que se enviem ofícios
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aos órgãos responsáveis pela prestação desse serviço recomendando
que dêem atenção especial às comunidades rurais carentes do Vale
do Jequitinhonha.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pelo acolhimento das Propostas de

Ação Legislativa nºs 105 e 106/2007, por meio de requerimento.
Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2007.
André Quintão, Presidente - Carlin Moura, relator - Gustavo

Valadares - João Leite.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.184/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Célio Moreira, o projeto de lei em tela tem

por finalidade declarar de utilidade pública o Conselho Central de
Corinto da SSVP, com sede no Município de Corinto.

Publicada no “Diário do Legislativo”, em 31/5/2007, vem a matéria 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 1.184/2007 objetiva declarar de utilidade o

Conselho Central de Corinto da SSVP.
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, 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.

Note-se que o estatuto da entidade (ver alteração realizada em
19/8/2007) determina no art. 40, inciso II, que ela não remunera seus
Diretores, Conselheiros, associados, instituidores, benfeitores ou
equivalentes e, no inciso III, que, caso seja ela dissolvida, o patrimônio
remanescente será destinado ao Conselho Metropolitano de Montes
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Claros da SSVP.
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 1.184/2007 com a Emenda nº 1, a
seguir apresentada.

EMENDA Nº 1
Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:
“Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Conselho Central de

Corinto da Sociedade de São Vicente de Paulo – CCCSSVP –, com
sede no Município de Corinto .”.

Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Neider Moreira, relator - Gilberto

Abramo - Sebastião Costa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.704/2007
Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática

Relatório
O projeto de lei em epígrafe, da Deputada Ana Maria Resende e dos

Deputados Carlin Moura e Doutor Rinaldo, tem por objetivo instituir a
Semana de Conscientização sobre Transtornos de Aprendizagem no
âmbito do Estado.

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.

Dando prosseguimento à tramitação do projeto, compete a esta
Comissão apreciá-lo, atendo-se aos lindes estabelecidos no inciso VI
do art. 102, combinado com o art. 190, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.704/2007 tem por escopo instituir a Semana de

Conscientização sobre Transtornos de Aprendizagem, a ser realizada,
anualmente, na terceira semana do mês de março, com a finalidade
de promover o debate entre pais e educadores sobre o tratamento
desses problemas e as formas de inclusão de seu portador no
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ambiente social.
Comportamentos como demora para copiar palavras, troca de letras,

dificuldade para memorizar informações, vocabulário pobre nas
redações, trabalhos e cadernos em desordem e baixo desempenho
nas avaliações podem refletir sintomas de um distúrbio denominado
dislexia, transtorno de aprendizagem na área da leitura, escrita e
soletração. Ao contrário do que muitos pensam, a dislexia não é o
resultado de má alfabetização, desatenção, desmotivação, condição
socioeconômica precária ou baixa inteligência. Ela é uma condição
hereditária com alterações genéticas, apresentando ainda alterações
no padrão neurológico

De acordo com as estatísticas disponíveis, de 10% a 15% da
população mundial sofre de dislexia. No Brasil, dados da Associação
Brasileira de Dislexia - ABD - indicam que, em média, 40% dos casos
diagnosticados na faixa mais crítica, entre 10 e 12 anos, são de grau
severo, 40% são de grau moderado e 20% de grau leve.

A situação dos disléxicos se torna mais complexa porque muitas
pessoas, inclusive professores, desconhecem o distúrbio. O cuidado
na avaliação é prioridade, uma vez que a existência de uma ou duas
características não significa que a criança tenha o transtorno. Quando
há suspeitas, o primeiro passo é excluir as possibilidades de outros
distúrbios, como problemas de origem neurológica, sensoriais,
emocionais ou mesmo dificuldades de aprendizagem por falta de
ensino adequado ou de um meio sociocultural satisfatório.

O diagnóstico preciso só pode ser feito após a alfabetização, entre a
1ª e a 2ª série, e o tratamento envolve em partes iguais a escola, a
família e profissionais de saúde.

Por seus múltiplos fatores, a dislexia deve ser diagnosticada por
uma equipe multidisciplinar, capaz de criar condições para um
acompanhamento mais efetivo das dificuldades após o diagnóstico,
direcionando-o às particularidades de cada indivíduo e levando a
resultados mais concretos.

Estudantes comprovadamente disléxicos não conseguem decorar
coisas nem ler ou escrever textos longos, mas têm inteligência acima
da média, apesar de aparentar o contrário. Os professores descobrem
isso assim que começam a olhar para eles com mais atenção. Cabe
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ao professor recorrer a diversas atividades e técnicas de ensino e
descobrir qual delas melhor se adapta a cada estudante e a cada
situação, como dar um tempo maior para a realização de tarefas e
substituir avaliações de trabalhos escritos por orais.

Diante dessas considerações, o projeto de lei em análise é oportuno
e meritório porque possibilita que pais e educadores reflitam sobre sua
atuação junto aos estudantes, com o objetivo de promover a
ampliação dos benefícios da educação, especialmente para os que
possuem transtornos de aprendizagem.

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

1.704/2007, em turno único, na forma do Substitutivo nº 1,
apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2007.
Maria Lúcia Mendonça, Presidente e relatora - Carlin Moura -

Vanderlei Jangrossi.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.821/2007
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Lafayette de Andrada, o projeto de lei em

tela visa declarar de utilidade pública a Associação dos Moradores e
Amigos da Comunidade do Gambá - Amagamba -, com sede no
Município de Catas Altas da Noruega.

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 1.821/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Associação dos Moradores e Amigos da Comunidade do Gambá,
com sede no Município de Catas Altas da Noruega, que tem como
finalidade primordial a prestação de serviços que possam contribuir
para o fomento e racionalização das explorações agropecuárias,
visando ao fortalecimento econômico e social dos seus associados.
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Para a consecução de suas metas, mantém bens móveis e imóveis
necessários às suas instalações administrativas, tecnológicas e de
armazenamento, promove o transporte, o beneficiamento, a
industrialização e a comercialização da produção agrícola e firma
convênios com entidades públicas e privadas para subsidiar suas
iniciativas. E na área da assistência social, oferece serviços médicos e
odontológicos gratuitos, bem como apoio à educação, à cultura e ao
esporte.

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

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

1.821/2007 em turno único.
Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2007.
Elisa Costa, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.865/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Dinis Pinheiro, o projeto de lei em tela tem
por objetivo instituir o Dia Estadual do Colunista.

Publicada no “Diário do Legislativo”, em 29/11/2007, foi a matéria
distribuída a esta Comissão, à qual compete, nos termos do art. 188,
combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno, examiná-la
preliminarmente, atendo-se aos aspectos jurídico, constitucional e
legal.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.865/2007 tem por objetivo instituir o Dia

Estadual do Colunista, a ser comemorado, anualmente, em 1º de
julho.

A República Federativa do Brasil caracteriza-se essencialmente pela
repartição de competências entre a União, os Estados membros, o
Distrito Federal e os Municípios, todos dotados de autonomia política,
administrativa e financeira, desfrutando de competência legislativa
própria, respeitados os limites estampados no ordenamento jurídico. À
União compete legislar sobre matérias em que predomina o interesse
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nacional, relacionadas no art. 22 da Constituição da República; e, aos
Municípios, sobre assuntos de interesse local, conforme preceitua o
art. 30, inciso I, da citada Carta.

A delimitação da competência do Estado membro está consagrada
no § 1º do art. 25 da referida Carta Política. É a chamada competência
residual, que lhe reserva as matérias que não se enquadram no
campo privativo da União ou do Município.

Tendo em vista os dispositivos mencionados, a instituição de data
comemorativa pode ser objeto de disciplina jurídica por parte dos
Estados componentes do sistema federativo.

Ademais, o art. 66 da Carta mineira, ao enumerar as matérias de
iniciativa privativa da Mesa da Assembléia e dos Chefes dos Poderes
Executivo e Judiciário, do Ministério Público e do Tribunal de Contas,
não faz menção a essa ora examinada. Infere-se, portanto, que a
qualquer membro deste Parlamento é facultada a iniciativa do
processo legislativo relativo à proposição em tela.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 1.865/2007.
Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Neider Moreira, relator - Gilberto

Abramo - Sebastião Costa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.882/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado José Henrique, o projeto de lei em tela tem

por objetivo declarar de utilidade pública a Associação dos Servidores
da Polícia Federal de Belo Horizonte - Ansef-MG -, com sede nesse
Município.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 6/12/2007 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 1.882/2007 tem por finalidade declarar de
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utilidade pública a Associação dos Servidores da Polícia Federal de
Belo Horizonte, 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.
17, § 2º, que as atividades dos seus Diretores não serão
remuneradas. Com relação ao destino do patrimônio da entidade em
caso de sua dissolução, aplica-se o art. 61 do Código Civil Brasileiro,
que estabelece seu encaminhamento para instituição municipal,
estadual ou federal de fins idênticos ou semelhantes.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei nº 1.882/2007.
Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Sebastião Costa - Neider

Moreira - Gilberto Abramo - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.891/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Neider Moreira, o projeto de lei em tela tem

por objetivo declarar de utilidade pública o Conselho Comunitário de
Segurança Pública - Consep -, com sede no Município de Alvinópolis.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 7/12/2007 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 1.891/2007 tem por finalidade declarar de

utilidade pública o Conselho Comunitário de Segurança Pública, com
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sede no Município de Alvinópolis.
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.
37 que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente
reverterá a entidade congênere; e, no art. 41, que as atividades dos
seus diretores e conselheiros não serão remuneradas.

Por fim, apresentamos a Emenda nº 1 ao final deste parecer, com o
objetivo de adequar o nome da entidade à forma consubstanciada no
art. 1º de seu estatuto.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 1.891/2007 com a Emenda nº 1, a
seguir apresentada.

EMENDA Nº 1
Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:
“Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Conselho Comunitário

de Segurança Pública de Alvinópolis - Consep de Alvinópolis -, com
sede nesse Município.”.

Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Neider

Moreira - Gilberto Abramo - Sebastião Costa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.892/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O Projeto de Lei nº 1.892/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva,

tem por objetivo declarar de utilidade pública a Associação de
Produtores de Agricultura Orgânica e Biodinâmica Serras Verdes, com
sede no Município de Córrego do Bom Jesus.
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O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 7/12/2007 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 1.892/2007 tem por objetivo declarar de utilidade

pública a Associação de Produtores de Agricultura Orgânica e
Biodinâmica Serras Verdes, com sede no Município de Córrego do
Bom Jesus.

Os requisitos pelos quais as associações e fundações constituídas
no Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão
enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou comprovado
que a entidade é dotada de personalidade jurídica; funciona há mais
de um ano e sua diretoria é formada por pessoas idôneas, que
prestam seus serviços gratuitamente.

Note-se que o estatuto da entidade determina no art. 39 que, caso
seja ela dissolvida, seu patrimônio remanescente será destinado a
entidade congênere e no art. 40 dispõe que ela não remunera seus
diretores e conselheiros.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 1.892/2007.
Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Neider

Moreira - Sebastião Costa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.905/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Durval Ângelo, o projeto de lei em tela tem

por objetivo declarar de utilidade pública o Instituto Bem Me Quero de
Apoio à Criança,  ao  Adolescente,  à Família e ao Ambiente -
Ibemque -, com sede no Município de Igarapé.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 8/12/2007 e
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distribuída a esta Comissão, a fim de ser examinada preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 188 e 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.905/2007 tem por finalidade declarar de

utilidade pública o Instituto Bem Me Quero de Apoio à Criança, ao
Adolescente, à Família e ao Ambiente, com sede no Município de
Igarapé.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no
Estado sejam declaradas de utilidade pública estão enunciados no art.
1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
inteiro atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica,
funciona há mais de um ano e sua diretoria é formada por pessoas
idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina no art.
10º, § 1º, que as atividades dos seus diretores e conselheiros, bem
como as dos associados, não serão remuneradas e, no art. 30, que,
na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será
destinado a entidade congênere registrada no Conselho Nacional de
Assistência Social.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei nº 1.905/2007.
Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Neider

Moreira - Sebastião Costa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.907/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Luiz Humberto Carneiro, o projeto de lei em

tela visa declarar de utilidade pública o Conselho de Entidades
Comunitárias de Uberlândia - CEC -, com sede nesse Município.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 8/12/2007 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 1.907/2007 visa declarar de utilidade pública o

Conselho de Entidades Comunitárias de Uberlândia.
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.

Ressalte-se, ainda, que o art. 4º, § 1º, do seu estatuto determina que
todos os cargos de sua direção serão exercidos gratuitamente e o art.
54, parágrafo único, preceitua que, em caso de sua dissolução, o
patrimônio remanescente seja destinado a instituição congênere,
registrada no Conselho Nacional de Assistência Social.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 1.907/2007.
Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Gilberto

Abramo - Sebastião Costa - Neider Moreira.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.913/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Getúlio Neiva, o projeto de lei em tela visa

declarar de utilidade pública a Associação Comunitária Rural de
Pampam - Acopam -, com sede no Município de Cargos Chagas.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 8/12/2007 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.
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Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.913/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Associação Comunitária Rural de Pampam, com sede no Município
de Cargos Chagas.

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 1988.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
inteiro atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica,
funciona há mais de um ano e sua diretoria é formada por pessoas
idôneas e não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto da entidade determina, pelo art. 28, que as
atividades dos diretores e conselheiros serão inteiramente gratuitas; e,
pelo art. 32, que, em caso de sua dissolução, os bens remanescentes
serão destinados a instituição congênere, com personalidade jurídica,
registrada no Conselho Nacional de Assistência Social ou a entidade
pública.

Apresentamos na parte conclusiva a Emenda nº 1 apenas para
retificar o nome da entidade, adequando-o à forma consignada em
seu estatuto.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 1.913/2007 com a Emenda nº 1, a
seguir apresentada.

EMENDA Nº 1
Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:
“Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária do

Pampam – Acopam –, com sede no Município de Carlos Chagas.”.
Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Neider Moreira, relator - Gilberto

Abramo - Sebastião Costa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.917/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
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De autoria do Deputado Inácio Franco, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública o Clube Praça de Esportes do Pará, com
sede no Município de Pará de Minas.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 8/12/2007 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 1.917/2007 visa declarar de utilidade pública o

Clube Praça de Esportes do Pará, com sede no Município de Pará de
Minas.

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 no art. 5º que, caso
seja ela dissolvida, o patrimônio remanescente será destinado a
entidade congênere, legalmente constituída, e o art. 69 dispõe que ela
não remunere seus diretores pelo exercício de suas funções.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 1.917/2007.
Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Sebastião

Costa - Gilberto Abramo - Neider Moreira.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.918/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Paulo Guedes, o projeto de lei em tela visa

a declarar de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores
Rurais de Macaúbas II, com sede no Município de Brasília de Minas.
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O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 8/12/2007 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 1918/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Associação dos Pequenos Produtores Rurais de Macaúbas II, com
sede no Município de Brasília de Minas.

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 1988.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
inteiro atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica,
funciona há mais de um ano e sua diretoria é formada por pessoas
idôneas e não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto da entidade determina, pelo art. 41, que, em
caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a
uma instituição de fins assistenciais e, pelo art. 43, que não há
remuneração de seus Diretores e Conselheiros.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei nº 1.918/2007.
Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Neider

Moreira - Sebastião Costa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.920/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Paulo Guedes, o projeto de lei em tela tem

por objetivo declarar de utilidade pública a Associação de Pequenos
Produtores Rurais de Pedra de Fogo, com sede no Município de
Brasília de Minas.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 8/12/2007 e
distribuída a esta Comissão, a fim de ser examinada preliminarmente
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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 1.920/2007 tem por finalidade declarar de

utilidade pública a Associação de Pequenos Produtores Rurais de
Pedra de Fogo, com sede no Município de Brasília 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.
6º, § 1º, que as atividades dos seus Diretores, Conselheiros, sócios,
instituidores, benfeitores ou equivalentes não serão remuneradas e,
no art. 25, § 3º, que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio
remanescente será destinado a entidade congênere registrada no
Conselho Nacional de Assistência Social ou a entidade pública.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei nº 1.920/2007.
Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Neider Moreira, relator - Sebastião

Costa - Gilberto Abramo.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.922/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Paulo Guedes, o projeto de lei em tela tem

por objetivo declarar de utilidade pública o Conselho de
Desenvolvimento Comunitário de Nossa Senhora de Fátima, com
sede no Município de Brasília de Minas.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 8/12/2007 e
distribuída a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente
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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 1.922/2007 tem por finalidade declarar de

utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento Comunitário de
Nossa Senhora de Fátima, com sede no Município de Brasília 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.
4º, parágrafo único, que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio
remanescente será destinado a entidade de fins sociais semelhantes
e no art. 21 que os cargos da diretoria e do conselho não serão
remunerados.

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

legalidade do Projeto de Lei nº 1.922/2007 com a Emenda nº 1, a
seguir.

EMENDA Nº 1
Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:
“Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Conselho de

Desenvolvimento Comunitário de Nossa Senhora de Fátima – Retiro
do Cesário, com sede no Município de Brasília de Minas.”.

Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Gilberto Abramo -

Sebastião Costa - Neider Moreira.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
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1.923/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Paulo Guedes, o projeto de lei em tela tem

por objetivo declarar de utilidade pública a Associação dos Pequenos
Produtores Rurais de Ribeirão Estreito, com sede no Município de
Brasília de Minas.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 8/12/2007 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 1.923/2007 tem por finalidade declarar de

utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores Rurais de
Ribeirão Estreito, com sede no Município de Brasília 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.
5º, parágrafo único, que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio
remanescente será destinado a entidade de fins semelhantes,
preferencialmente com sede no Município de Brasília de Minas, e, no
art. 16, que as atividades dos seus Diretores e Conselheiros não
serão remuneradas.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei nº 1.923/2007.
Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Hely

Tarqüínio - Sebastião Costa - Gilberto Abramo - Neider Moreira.
PARECER PARA O 1º TURNO DA PROPOSTA DE EMENDA À
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CONSTITUIÇÃO Nº 25/2007
Comissão Especial

Relatório
Subscrita por mais de um terço dos membros da Assembléia

Legislativa e tendo como primeiro signatário o Deputado Sargento
Rodrigues, a Proposta de Emenda à Constituição nº 25/2007 dá nova
redação ao § 10 do art. 39 da Constituição Estadual.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 19/5/2007, a proposição foi
encaminhada a esta Comissão Especial para receber parecer, nos
termos do art. 188, combinado com o art. 111, I, “a”, do Regimento
Interno.

Fundamentação
A proposta de emenda à Constituição em análise tem por escopo

alterar a redação do § 10 do art. 39 da Constituição Estadual.
O citado dispositivo dispõe que os direitos, deveres, garantias e

vantagens do militar e as normas sobre investidura, promoção,
estabilidade, limites de idade e condições de transferência para a
inatividade serão estabelecidos no estatuto.

A nova redação proposta consiste em assegurar, na Constituição
Estadual, a policial e a bombeiro militar do sexo feminino o direito de
requerer a transferência para a reserva remunerada aos 25 anos de
efetivo exercício.

A Lei nº 5.301, de 16/10/1969, que contém o Estatuto da Polícia
Militar, dispõe, por meio do art. 136, “caput”, o seguinte:

“Art. 136 – Será transferido para a reserva remunerada o oficial ou
praça que:

I - completar trinta anos de efetivo serviço;
II - atingir a idade limite de permanência no serviço ativo;
III - (revogado pelo art. 12 da Lei Complementar nº 28, de

16/7/1993);
IV - houver sido eleito para cargo e tiver cinco anos ou mais de

serviço”.
Vê-se, portanto, que a proposta de emenda à Constituição em

análise pretende alterar a idade mínima de policiais militares do sexo
feminino para passarem para a reserva remunerada, oferecendo-se,
assim, igualdade de tratamento para essa categoria de militares, com
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respaldo na Constituição Federal, “ex vi” do seu art. 40, III, alínea “b”,
que prevê aposentadoria diferenciada para homens e mulheres.

Conforme ressalta o autor da proposta, o trabalho de policial militar e
de bombeiro militar do sexo feminino e os seus encargos familiares,
mormente a criação dos filhos, caracterizam uma dupla jornada,
colocando-as ao alcance dos mesmos direitos do regime de
previdência social consubstanciado na Constituição Federal.

Reconhecemos, pois, que a proposta de emenda à Constituição em
comento vem, a tempo, reforçar o direito à igualdade, estabelecido no
art. 5º da Constituição da República, e impor a adequação das normas
jurídicas pertinentes ao seu comando.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação, no 1º turno, da Proposta de

Emenda à Constituição nº 25/2007.
Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2007.
Antônio Júlio, Presidente - Elisa Costa, relatora - Délio Malheiros.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 118/2007

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
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, e dá outras
providências.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 24/2/2007, 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, combinado com o art. 102, XIV, do
Regimento Interno.

Fundamentação
Por intermédio da proposição em análise, pretende-se estimular a

criação de uma rede socioassistencial em Minas Gerais, que poderá
ser concretizada mediante a celebração de parcerias e convênios
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entre o poder público e entidades e organizações de assistência
social, nos moldes das disposições estabelecidas no projeto. É o que
se depreende da leitura da justificação que acompanha a proposição
objeto de estudo por esta Comissão.

É sabido que se encontram relacionadas entre as competências
desta Comissão a defesa e a promoção do trabalho; a assistência
social e a previdenciária; a proteção à família, à criança, ao
adolescente e ao idoso, bem como a integração social do portador de
deficiência, haja vista o teor das alíneas constantes no inciso XIV do
art. 102 do Regimento Interno.

Nesse passo, cumpre a este Poder observar os termos em que se
fundamenta a Política Estadual de Assistência Social, instituída pela
Lei nº 12.262, de 1996, e buscar concretizar os seus objetivos, em
especial no que se refere à concessão do amparo às pessoas que
necessitam de assistência social, sobremaneira no tocante à proteção,
ao amparo e à promoção da integração dessas pessoas no mercado
de trabalho, além da habilitação e reabilitação dos portadores de
deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária, como
bem estabelece o art. 203 da Constituição da República.

Com efeito, tem este Parlamento a oportunidade de promover a
concretização da garantia constitucional do amparo e da proteção a
que fazem jus todos os cidadãos mineiros, especialmente os carentes
e aqueles que integram parcela mais vulnerável da comunidade, como
as crianças e as pessoas com deficiência, a partir do estabelecimento
de diretrizes que garantirão a celebração de ajustes que permitam a
implementação efetiva de políticas públicas voltadas para a realização
de uma assistência social mais justa.

Entre os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil
figuram a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, a
erradicação da pobreza e da marginalização, e a redução das
desigualdades sociais e regionais (art. 3º da Constituição Federal). E,
ainda, a igualdade perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,
é preceito de direito fundamental, assegurado no “caput” do art. 5º da
Carta Magna. A leitura conjunta dos dispositivos destacados conduz
aos princípios constitucionais da igualdade, da isonomia e da
eqüidade. Este último é o que assegura o tratamento especial aos
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desiguais, que são aquelas pessoas pertencentes a uma parcela da
comunidade diferenciada em face de desigualdades econômicas e
sociais, ou que constituem minoria fragilizada em razão de fatores
físico-biológicos peculiares, como o são as crianças, os idosos e as
pessoas com deficiência, entre outras categorias. No caso do projeto
em estudo releva destacar a ênfase dada à desigualdade em razão do
fator socioeconômico. Todavia, não podemos nos esquecer de que,
muitas vezes, a situação socioeconômica de uma parcela da
comunidade está intimamente relacionada com a fragilidade de sua
situação físico-biológica peculiar.

O projeto em estudo objetiva conferir maior viabilidade à
implementação das políticas públicas voltadas para a assistência
social, o que implica contribuir para o bem-estar dessas pessoas, que,
ainda hoje, se vêem muitas vezes excluídas das ações
implementadas pelo Estado. Vale lembrar que, a teor do art. 193 da
Constituição da República, a ordem social tem como base o primado
do trabalho, e como objetivo o bem-estar e a justiça sociais.

Cumpre-nos salientar a oportunidade do Substitutivo nº 1,
apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça, que buscou
aprimorar o projeto original, dando-lhe enfoque mais genérico, em
consonância com o significado jurídico-doutrinário da lei no sentido
estrito, e redação adequada conforme a técnica legislativa.

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

118/2007, no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2007.
Rosângela Reis, Presidente e relatora - Antônio Carlos Arantes -

Elisa Costa.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 234/2007

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática
Relatório

De autoria do Deputado Arlen Santiago, o Projeto de Lei nº 234/2007
é resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº 804/2003 e
dispõe sobre o cadastramento para estágio dos alunos da rede
pública de ensino médio estadual, altera o art. 8º da Lei nº 12.079, de
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1996, e dá outras providências.
Encaminhada para estudo preliminar da Comissão de Constituição e

Justiça, a proposição recebeu parecer pela constitucionalidade,
juridicidade e legalidade na forma do Substitutivo nº 1, que
apresentou.

Vem agora a esta Comissão, nos termos do art. 188, combinado
com o art. 102, VI, “a”, para receber parecer quanto ao mérito.

Fundamentação
A proposição em análise pretende que as escolas públicas estaduais

de ensino médio efetuem o cadastramento dos alunos, visando ao seu
encaminhamento para estágio.

O estágio constitui uma importante etapa de preparação para a vida
profissional, integrando os conhecimentos adquiridos na escola ao
mundo vivencial do trabalho. Além disso, a oportunidade de realização
de um estágio redunda em maiores chances de contratação futura
com vínculo empregatício, muitas vezes pela própria empresa onde o
aluno está estagiando.

Em fase final de tramitação, o Projeto de Lei do Senado nº 473, de
2003, altera a legislação federal sobre estágio, com a revogação da
Lei nº 6.494, de 1977. O cadastramento de estudantes para
encaminhamento ao estágio está previsto no citado projeto de lei
federal e deverá ser organizado pelas instituições de ensino ou pelos
chamados agentes de integração. O serviço de integração entre as
instituições de ensino e as partes cedentes do estágio pode ser
prestado por entidades públicas ou privadas e esse instrumento
também consta na Lei nº 12.079, de 1996, que dispõe sobre estágio
para estudante em órgão e entidade da administração pública.

Dessa forma, consideramos que a idéia contida na proposição ora
analisada está em consonância tanto com o que dispõe a legislação
em vigor sobre a matéria quanto com as discussões que estão
ocorrendo no Congresso Nacional para atualização das normas
federais sobre estágio.

A Comissão de Constituição e Justiça, em análise preliminar,
apresentou o Substitutivo nº 1 à matéria, propondo que seja feita
alteração na Lei nº 14.679, de 2003, que institui o Programa Primeiro
Emprego no Estado de Minas Gerais, para atender ao pretendido no
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projeto, refutando as disposições da proposição que limitam o período
de estágio para seis meses e estabelecem que os estagiários com
aproveitamento aprovado obterão cinco pontos para efeito de
concursos estaduais.

Anuímos às razões apresentadas pela comissão precedente quanto
ao não-acatamento das citadas disposições e com relação a se
promover a alteração na legislação do Programa Primeiro Emprego.
No entanto, entendemos ser necessária a apresentação do
Substitutivo nº 2, com a previsão de alteração na Lei nº 12.079, de
1996, com vistas a disponibilizar o cadastro de alunos de escolas
públicas interessados em estágio aos órgãos e entidades da
administração pública e também a conferir maior efetividade ao
dispositivo a ser acrescentado à Lei nº 14.697, de 2003.

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

234/2007, no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 2, que
apresentamos.

SUBSTITUTIVO Nº 2
Altera a Lei nº 12.079, de 12 de janeiro de 1996, que dispõe sobre

estágio para estudante em órgão e entidade da administração pública,
e a Lei nº 14.697, de 30 de julho de 2003, que institui o Programa
Primeiro Emprego no Estado de Minas Gerais.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica acrescentado o seguinte § 3º ao art. 1º da Lei nº

12.079, de 12 de janeiro de 1996:
“Art. 1º - (...)
§ 3º - A Secretaria de Estado de Educação organizará e divulgará

aos demais órgãos e entidades da administração pública cadastro de
alunos de escolas públicas estaduais interessados em ocupar vagas
de estágio oferecidas nos termos desta lei.”.

Art. 2º - Fica acrescentado ao art. 5º da Lei nº 14.697, de 30 de julho
de 2003, o seguinte § 2º, transformando-se o parágrafo único em § 1º:

“Art. 5º - (...)
§ 2º - A Secretaria de Estado de Educação encaminhará ao grupo

técnico responsável pelo programa instituído por esta lei lista de
alunos matriculados nas escolas públicas estaduais interessados em
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ocupar vagas de estágio oferecidas nos termos desta lei, para compor
o cadastro a que se refere o inciso I.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor no prazo de noventa dias contados
da data de sua publicação.

Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2007.
Maria Lúcia Mendonça, Presidente - Vanderlei Jangrossi, relator -

Carlin Moura.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº

716/2007
Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

Relatório
De autoria do Deputado Sargento Rodrigues, o projeto em epígrafe,

resultante do desarquivamento do Projeto de Resolução nº
3.536/2006, objetiva sustar os efeitos da alínea “b” do § 1º do art. 5º e
do art. 11 do Decreto nº 32.649, de 13 /3/91.

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma
proposta.

Agora, vem a matéria a esta Comissão para ser analisada, nos
lindes de sua competência, nos termos regimentais.

Fundamentação
O projeto de resolução que ora analisamos pretende sustar os

efeitos da alínea “b” do § 1º do art. 5º e do art. 11 do Decreto nº
32.649, de 1991, que regulamenta a Lei nº 9.760, de 20/4/89, com a
redação dada pela Lei nº 10.419, de 16/1/91, que “concede passe-
livre aos deficientes físicos, mentais e visuais e às pessoas com idade
superior a sessenta e cinco anos, no transporte coletivo intermunicipal
do Estado”.

A referida alínea prevê como requisito para a concessão do passe
livre atestado de que o beneficiário é pobre no sentido legal, expedido
por autoridade competente.

Por sua vez, o art. 11 do citado decreto dispõe que o Estado
celebrará convênio com as empresas de transporte coletivo
intermunicipal, estabelecendo as condições para assegurar-lhes a
indenização referente aos custos decorrentes da concessão de passe
livre aos deficientes físicos de que trata o decreto em questão.



2342

Cabe à Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas,
em razão da matéria compreendida em sua denominação e objeto, a
manifestação quanto às proposições que dispõem sobre a política de
exploração dos serviços de transporte intermunicipal, conforme
disposto no art. 102, XII, “b”, do Regimento Interno.

Na esfera estadual, a Constituição Mineira estatui, em seu art. 10,
inciso IX, que o transporte rodoviário estadual de passageiros é
serviço público de competência do Estado, podendo este delegar a
sua prestação a terceiros, mediante contrato de concessão, consoante
os ditames legais. Em nosso Estado, esse tem sido historicamente
explorado por empresas particulares, segundo o regime de
concessão, a cargo do DER-MG.

Nos termos do art. 40 da Carta mineira, compete ao Estado, por
meio da administração indireta, e ao particular delegado assegurar, na
prestação de serviços públicos, além da efetiva eficiência e
segurança, os direitos do usuário.

A Comissão de Constituição e Justiça se deteve longamente sobre a
matéria, oportunidade em que não vislumbrou óbice de natureza
jurídico-material à sua tramitação.

O autor do projeto, em sua justificação, afirma que o Executivo
exorbitou na regulamentação ao exigir atestado de pobreza, bem
como pagamento de indenização às empresas concessionárias do
serviço de transporte coletivo.

Embora pleiteie a suspensão do referido art. 11 do Decreto nº
32.649, de 1991, o próprio autor reconhece que a lei regulamentada
pode acarretar aumento do custo do serviço operado pelas empresas,
entendendo que as mesmas não se veriam obrigadas a arcar com o
ônus da concessão do benefício, o que lhe assegura a recomposição
do equilíbrio econômico-financeiro do respectivo contrato.

Ora, é imperioso reconhecer que o ônus da concessão do benefício
da gratuidade no transporte coletivo intermunicipal recairá,
inevitavelmente, sobre a administração pública ou sobre os usuários
pagantes do serviço. Por isso, a legislação vigente prevê, caso as
condições contratuais se alterem, a sua revisão, a fim de garantir a
manutenção do citado equilíbrio econômico-financeiro.

Considerando que o número de usuários do transporte coletivo
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intermunicipal vem diminuindo vertiginosamente ano a ano,
entendemos que as alterações propostas não culminarão em
benefícios para os usuários e para o Estado. Com efeito, constata-se
que, com o aumento do poder aquisitivo, as pessoas, em número
cada vez maior, vêm adquirindo seus veículos, o que sem dúvida
reflete negativamente na receita do citado serviço. Nesse cenário,
aumentar o preço das passagens inviabilizaria financeiramente todo o
sistema, o que se nos afigura extremamente danoso.

Por fim, é de se considerar que o Tribunal de Justiça do Estado de
Minas Gerais, em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público
Estadual, visando ao cumprimento da lei regulamentada pelo decreto
em apreço, já determinou ser de competência do Executivo decidir
sobre a conveniência e a oportunidade de implementação do benefício
da gratuidade no transporte intermunicipal.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela rejeição do Projeto de

Resolução nº 716/2007.
Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2007.
Gustavo Valadares, Presidente e relator - Djalma Diniz - Paulo

Guedes (voto contrário).
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.680/2007

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática
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.

A Comissão de Constituição e Justiça, em estudo preliminar,
concluiu pela constitucionalidade, pela juridicidade e pela legalidade
da matéria com as Emendas nºs 1 e 2, que apresentou.

Vem a proposição agora a esta Comissão, nos termos do art. 188,
combinado com o art. 102, VI, “a”, para receber parecer, quanto ao
mérito.

Fundamentação
A proposição em análise pretende alterar a Lei nº 16.669, de 2007,
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que estabelece normas para a adoção de material didático-escolar
pelos estabelecimentos de educação básica da rede particular,
visando a promover ajustes nas disposições da norma, de modo a
atribuir-lhe maior clareza e conferir-lhe aplicabilidade mais efetiva por
parte dos estabelecimentos de ensino.

As modificações pleiteadas pela autora da proposição são as
seguintes: substituição, em todo o texto da Lei nº 16.669, da
expressão “material didático-escolar” pela expressão “material
escolar”; alteração do “caput” e do parágrafo único do art. 2º,
substituindo-se a expressão “cronograma semestral de utilização” pela
expressão “cronograma semestral básico de utilização”, no “caput”, e
acrescentando-se ao parágrafo único a obrigação de entrega do
material ao estabelecimento de ensino nas datas e períodos por este
definidos; supressão do art. 7º da lei, que veda ao estabelecimento de
ensino condicionar a participação do aluno nas atividades escolares à
aquisição ou à posse do material didático-escolar exigido.

A Comissão de Constituição e Justiça, em seu parecer, argumenta
que a substituição da expressão “material didático-escolar” pela
expressão “material escolar” seria inócua, porquanto os aplicadores e
destinatários da norma provavelmente oferecerão à nova expressão o
mesmo significado que se extrai da redação em vigor, já que não está
clara nessa alteração a intenção do legislador.

Corroboramos as razões apresentadas pela Comissão precedente;
no entanto, entendemos ser necessário propor uma alternativa que
venha a esclarecer, no texto legal, a abrangência da norma, no
tocante à aquisição do material didático propriamente dito, aí
compreendidos os livros, as apostilas e similares. A prerrogativa da
escola em definir os livros e as apostilas a serem adotados deve ser
preservada, tendo-se em vista o projeto pedagógico desenvolvido pela
instituição. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Lei nº 9.394, de
1996, confere autonomia aos estabelecimentos de ensino para
elaborar e executar a sua proposta pedagógica, o que inclui a escolha
do material didático consoante com essa proposta.

Dessa forma, propomos a Emenda nº 3, que inclui, no art. 6º da Lei
nº 16.669, uma ressalva, estabelecendo que a vedação de indicação
do fornecedor ou da marca do material não se aplica aos livros e às
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apostilas adotados pela escola.
Endossamos as demais alterações propostas pelo projeto à Lei nº

16.669, que contribuem para viabilizar o trabalho pedagógico
realizado na escola. Se o direito dos pais como consumidores devem
ser respeitados, aos estabelecimentos de ensino também deve ser
conferido o direito de desenvolver sua proposta pedagógica com
garantia de qualidade.

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

1.680/2007, no 1º turno, com as Emendas nºs 1 e 2, apresentadas
pela Comissão de Constituição e Justiça, e com a Emenda nº 3, que
apresentamos.

EMENDA Nº 3
Acrescente-se ao projeto o seguinte art. 4º, renumerando-se os

demais:
Art. 4º - Acrescente-se ao art. 6º da Lei nº 16.669, de 8 de janeiro de

2007, o seguinte parágrafo único:
“Art. 6º - (...)
Parágrafo único - O disposto no “caput” deste artigo não se aplica

aos livros e às apostilas adotados pelo estabelecimento de ensino, em
consonância com o seu projeto pedagógico.".

Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2007.
Vanderlei Jangrossi, Presidente e relator - Maria Lúcia Mendonça -

Carlin Moura.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.698/2007

Comissão de Cultura
Relatório

De autoria da Deputada Gláucia Brandão, o projeto de lei em análise
regulamenta o regime jurídico dos bens materiais inventariados como
patrimônio cultural no Estado.

A Comissão de Constituição e Justiça emitiu parecer concluindo pela
constitucionalidade, juridicidade e legalidade da proposição na forma
do Substitutivo nº 1, que apresentou.

Vem a matéria agora a esta Comissão, nos termos do art. 102, XVII,
“d”, combinado com o art. 188 do Regimento Interno, para receber
parecer quanto ao mérito.
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Fundamentação
O projeto de lei em análise objetiva regulamentar, no Estado, o

inventário do patrimônio cultural, forma de tutela prevista no § 1º do
art. 216 da Constituição Federal. Por meio de seu art. 4º, a proposição
também objetiva que os bens inventariados somente poderão ser
demolidos, destruídos, deteriorados, descaracterizados ou alterados
mediante prévia análise e autorização, tecnicamente justificada, do
órgão competente.

A proteção do patrimônio cultural é matéria inserida no campo da
legislação concorrente do Estado e da União, nos termos do art. 24,
inciso VII, da Constituição Federal. Não há na legislação federal
aplicável à espécie dispositivo conflitante com o projeto de lei em
comento. Pode-se, na realidade, dispor sobre o inventário, forma de
proteção do patrimônio cultural do Estado, nos termos do art. 209 da
Carta mineira.

No entanto, o art. 4º da proposição em tela trata de matéria afeta ao
direito civil, sendo, pois, de competência legislativa privativa da União,
razão pela qual a Comissão de Constituição e Justiça apresentou o
Substitutivo nº 1, com o fito de sanar o vício apontado, bem como
adequar o projeto de lei à técnica legislativa.

O inventário visa à identificação e ao registro dos bens culturais,
fornecendo suporte às ações protetivas de competência do poder
público e, em nível internacional, é uma das formas mais antigas de
proteção do patrimônio cultural. Na França, onde a política do
inventário data do século XIX, existem 40 mil monumentos protegidos
pelo Inventário Complementar dos Monumentos Históricos. A antiga
Sociedade das Nações, precursora da Organização das Nações
Unidas - ONU -, produziu em 1931 a Carta de Atenas, que
preconizava a publicação, pelos países, de um inventário dos
monumentos históricos nacionais.

No ordenamento jurídico português, a Lei nº 107, de 8/9/2001 - Lei
de Bases do Patrimônio Cultural Português - define, por meio de seu
art. 19, que inventariação é o “levantamento sistemático, atualizado e
tendencialmente exaustivo dos bens culturais existentes em nível
nacional, com vista à respectiva identificação”. Essa determinação
legal abrange tanto os bens públicos quanto privados.
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No mesmo diploma legal, o art. 21 estabelece deveres aos
proprietários, possuidores e demais titulares de direitos reais sobre
bens que tenham sido classificados ou inventariados:

“Art. 21 - Deveres especiais dos detentores.
1 - Os proprietários, possuidores e demais titulares de direitos reais

sobre bens que tenham sido classificados ou inventariados estão
especificamente adstritos aos seguintes deveres:

a) Facilitar à administração do patrimônio cultural a informação que
resulte necessária para execução da presente lei;

b) Conservar, cuidar e proteger devidamente o bem, de forma a
assegurar a sua integridade e a evitar a sua perda, destruição ou
deterioração;

c) Adequar o destino, o aproveitamento e a utilização do bem à
garantia da respectiva conservação”.

Já o art. 61 da mesma lei dispõe que “os bens inventariados gozam
de proteção com vista a evitar o seu perecimento ou degradação, a
apoiar a sua conservação e a divulgar a respectiva existência.”.

Em que pese ao nosso ordenamento jurídico quanto à tutela do
patrimônio cultural advir do direito lusitano, não existe ainda lei
nacional regulamentando especificamente o processo e os efeitos
decorrentes do inventário. Segundo o Ministério Público Estadual, é
degradado por semana, em média, um bem de reconhecido valor
cultural no Estado, que é sabidamente possuidor do maior acervo
cultural do país.

Em sua obra “Tutela do Patrimônio Cultural Brasileiro”, Editora Del
Rey, o Dr. Marcos Paulo de Souza Miranda, Coordenador da
Coordenadoria das Promotorias de Defesa do Patrimônio Histórico,
Cultural e Artístico do Estado de Minas Gerais, leciona que a ausência
de lei regulamentadora não impede que os órgãos públicos
responsáveis pela preservação do patrimônio cultural brasileiro
realizem o inventário de bens de valor cultural. Esse processo gera
conseqüências jurídicas para o proprietário do bem e para o próprio
ente responsável pelo trabalho técnico.

Ademais, segundo entendimento do Dr. Marcos Paulo Miranda, a
Carta Magna, por meio do art. 216, § 1º, reconheceu expressamente o
inventário como instrumento de preservação do patrimônio cultural,
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não se concebendo que os bens inventariados possam ser destruídos,
inutilizados, deteriorados ou alterados sem prévia autorização do
órgão responsável pelo ato protetivo.

Entretanto, a ausência de norma legal explicitando claramente todos
os efeitos jurídicos decorrentes do inventário tem aberto espaço para
discussões jurídicas e fragilizado a efetividade protetiva deste instituto.
Infelizmente, o Poder Judiciário mineiro tem usualmente se
pronunciado contra ações impetradas pelo Ministério Público, que
tenham como base o instrumento do inventário, sob a alegação da
inexistência de base legal especifica.

Eis porque ser de fundamental importância para a salvaguarda do
patrimônio cultural mineiro o acatamento do projeto de lei em análise.

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

1.698/2007 na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de
Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2007.
Rosângela Reis, Presidente - Maria Lúcia Mendonça, relatora -

Gláucia Brandão.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.799/2007

Comissão de Cultura
Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o Projeto de Lei nº
1.799/2007 dispõe sobre a classificação do acervo literário das
bibliotecas integrantes do Sistema Estadual de Educação por faixa
etária.

A Comissão de Constituição e Justiça perdeu prazo para emitir seu
parecer.

Vem a proposição agora a esta Comissão, nos termos do art. 188
combinado com o art. 102, XVII, “a”, para receber parecer, quanto ao
mérito.

Fundamentação
A proposição em análise determina que o atendimento nas

bibliotecas públicas se paute pela efetiva orientação ao usuário, e que,
quando possível, se proceda à classificação dos acervos por faixa
etária, visando à sua adequada utilização pelos públicos infantil e
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juvenil.
A medida tem por objetivo evitar a exposição de crianças e jovens a

situações inadequadas de violência, erotismo e preconceito, que
possam trazer prejuízo ao seu desenvolvimento emocional, moral e
intelectual. Tal exigência imposta às bibliotecas baseia-se em uma
concepção inovadora da responsabilidade desses órgãos públicos na
formação psicopedagógica de crianças e jovens que fazem uso de
seus serviços, em comprometimento com a formação integral do
cidadão. As bibliotecas devem estar preparadas para o desempenho
dessa importante função, por se tratar de um órgão público a que
incumbe proporcionar uma das mais significativas formas de acesso à
cultura, tornando disponíveis à sociedade, em maior ou menor escala,
acervos representativos da produção literária de diversas épocas e
origens. Por tais motivos, consideramos oportuna a proposição em
análise.

Faz-se necessário esclarecer que as bibliotecas administradas e
mantidas pelo Estado restringem-se à Capital. O Sistema Estadual de
Bibliotecas Públicas é de fato uma rede de bibliotecas municipais
integradas na Superintendência de Bibliotecas Públicas da Secretaria
de Estado de Cultura.

Consoante o Decreto nº 43.240, de 2003, que dispõe sobre a
reorganização da Secretaria de Estado de Cultura e dá outras
providências, são atribuições da Superintendência de Bibliotecas
Públicas implementar a política de bibliotecas públicas para o Estado
de Minas Gerais e dar apoio técnico às bibliotecas públicas
municipais, atendendo aos princípios de preservação, divulgação e
acesso ao patrimônio bibliográfico, competindo-lhe: promover a
aplicação e a disseminação de conceitos e práticas que visem à
valorização, à dinamização e à modernização das atividades ligadas
às bibliotecas públicas, no âmbito do Estado, priorizando as unidades
a ela subordinadas, e promover ação descentralizada de estímulo à
leitura, colaborando com as iniciativas de criação e aprimoramento
das bibliotecas públicas municipais e comunitárias. Cabe ainda àquela
superintendência estimular programas de formação de pessoal
especializado para gerência e desenvolvimento de projetos de
incentivo à leitura e à criação de bibliotecas públicas e comunitárias.
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A Secretaria de Estado de Cultura - SEC -, por meio da
Superintendência de Bibliotecas Públicas, tem-se empenhado em
cumprir a missão institucional a ela conferida de apoiar as bibliotecas
municipais na construção e na organização de seus acervos, bem
como de oferecer suporte à capacitação de pessoal para a prestação
desse serviço às comunidades. Segundo informações veiculadas pela
SEC, de 2005 até agora foram implantadas 120 bibliotecas
municipais, contando os 853 Municípios mineiros pelo menos uma
biblioteca pública atualmente.

Por estar evidenciada pela legislação em vigor a responsabilidade
do Estado como mediador da política de incentivo à leitura em todo o
seu território, entendemos que se faz necessário uma alteração no
projeto em estudo. A responsabilidade dos órgãos estaduais
competentes pela orientação às bibliotecas municipais quanto à
classificação do acervo por faixa etária deve ser explicitada. Além
disso, a alteração se faz necessária do ponto de vista jurídico-legal,
uma vez que o parágrafo único do art. 1º atribui competência aos
Municípios, ferindo a sua autonomia constitucionalmente assegurada.
Acreditamos, dessa forma, que essa medida conferirá maior
efetividade à futura norma.

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

1.799/2007, no 1º turno, com a Emenda nº 1, que apresentamos.
EMENDA Nº 1

Dê-se ao parágrafo único do art. 1º a seguinte redação:
“Art. 1º - (...)
Parágrafo único - Para atender ao disposto no “caput” deste artigo,

os órgãos estaduais competentes oferecerão suporte técnico às
bibliotecas públicas municipais para que procedam à classificação por
faixa etária das obras que compõem o seu acervo literário.”.

Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2007.
Gláucia Brandão, Presidente - Rosângela Reis, relatora - Maria

Lúcia Mendonça.
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 755/2007

Comissão de Administração Pública
Relatório
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De autoria do Deputado Vanderlei Miranda, a proposição em
epígrafe visa modificar o “caput” do art. 3º da Lei 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.

Aprovado no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, retorna o
projeto a esta Comissão para receber parecer no 2º turno, nos termos
do art. 189 do Regimento Interno.

Em anexo, apresentamos a redação do vencido, que é parte deste
parecer.

Fundamentação
O projeto de lei em comento tem o escopo de alterar a Lei nº 14.870,

de 2003, que disciplina o instituto das Oscips em Minas Gerais. A par
de suprimir a exigência de dois anos de funcionamento para que a
entidade possa receber tal rótulo, o projeto contém várias inovações.

No que diz respeito ao objetivo social da Oscip, a proposição
substitui a atividade de educação gratuita pelo ensino fundamental ou
médio gratuitos, além de introduzir o ensino profissionalizante ou
superior.

Em relação às normas estatutárias da entidade interessada em obter
o título, o projeto estabelece que deverão conter disposição atinente à
realização de auditoria, mediante órgãos externos independentes,
relativa à aplicação dos eventuais recursos objeto do termo de
parceria, obrigatória nos limites, nos valores e nas condições a serem
determinados em regulamento. A novidade do dispositivo diz respeito
à exigência de que tal auditoria seja efetivada apenas por auditores
externos independentes, o que torna mais rigoroso o controle dos
recursos financeiros utilizados pela Oscip.

Quanto à celebração do termo de parceria com a Secretaria de
Estado de Planejamento e Gestão - Seplag -, a proposição exige,
além do que já consta na lei vigente, 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 do ajuste, medidas que
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dificultam a liberação de recursos financeiros para essas entidades.
Isso porque tal liberação para as Oscips só ocorre após a
formalização do termo de parceria.

Ainda nos termos do Substitutivo nº 1, caso a Oscip adquira bem
imóvel com recursos provenientes do termo de parceria, isto é, com a
utilização de recursos públicos, tal bem deve ser afetado ao objetivo
social da entidade, além de ser transferido para o Estado quando do
término da vigência do ajuste. Esse comando é extremamente
vantajoso para o Estado, uma vez que tem o propósito de coibir a
utilização do imóvel para finalidade estranha às atribuições sociais da
Oscip, além de vedar sua alienação para outras entidades.

Conforme enfatizado anteriormente, não há necessidade da
exigência de autorização prévia do órgão estatal parceiro para a
aquisição de bens móveis, pois trata-se de uma atividade normal de
todas as entidades, sejam públicas, sejam privadas, não havendo
razão para condicionar a compra desses bens a uma manifestação
prévia do poder público. A prevalecer esse ponto de vista, que reduz
significativamente a autonomia de gestão da Oscip no exercício de
suas atividades, estar-se-ia consagrando, no plano legislativo, a
burocracia e o excesso de formalismo, práticas que não se coadunam
com o princípio da eficiência, pedra angular da chamada
administração gerencial, calcada no consenso e no alcance de
resultados.

Verifica-se, pois, que o projeto tem dupla finalidade. A primeira
consiste na ampliação do universo de entidades privadas sem fins
lucrativos a receber a qualificação de Oscip; a segunda reside no
estabelecimento de requisitos mais rigorosos para a celebração do
termo de parceria, a fim de dificultar a liberação de recursos públicos
para essas entidades e intensificar o controle de sua aplicação.

Entretanto, torna-se necessária a apresentação de algumas
emendas para corrigir equívocos de redação legislativa que maculam
a proposição e aprimorar o texto da futura norma jurídica.

O § 4º do art. 8º da Lei nº 14.870 estabelece que o deferimento da
qualificação como Oscip importa na declaração da utilidade pública da
entidade privada, além de credenciá-la a participar de processos
seletivos para a celebração de termos de parceria com o Estado.
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Ora, o título de utilidade pública e a qualificação como Oscip são
disciplinados em diplomas legislativos específicos, e, embora sejam
categorias de organizações não governamentais, trata-se de figuras
jurídicas nitidamente distintas. O primeiro é regulado pela Lei nº
12.972, de 1998, que enumera os requisitos para a concessão do
título de utilidade pública, a qual poderá ocorrer mediante lei ou
decreto do Poder Executivo, além de vedar explicitamente a
remuneração dos membros de sua diretoria. O instituto da Oscip é
disciplinado pela referida Lei nº 14.870, de 2003; a qualificação se dá
por ato administrativo da Secretaria de Estado de Planejamento e
Gestão - Seplag -, e os dirigentes da Oscip podem ser remunerados,
desde que essa remuneração seja compatível com os valores do
mercado. Ademais, as Oscips podem absorver, ainda que
parcialmente, serviços ou atividades públicos, o que não ocorre com
as entidades declaradas de utilidade pública. Essas são apenas
algumas diferenças entre tais institutos - a par de tantas outras -, não
havendo razão para confundir ou combinar o título de utilidade pública
com a qualificação como Oscip. Diante disso, não faz sentido
estabelecer que a entidade particular assim qualificada passará a
ostentar o título de utilidade pública, pois já existe um procedimento
específico para se alcançar essa finalidade.

Dessa forma, somos conduzidos a apresentar a Emenda nº 1, que
tem o escopo de alterar a redação do § 4º do art. 8º da mencionada
Lei nº 14.870.

O inciso IV do art. 7º e o inciso V do art. 12 prevêem,
respectivamente, a exigência de experiência mínima de dois anos do
dirigente da entidade para obter aquela qualificação e para a
celebração do termo de parceria com o Estado. Entendemos que essa
exigência deve ser mantida apenas para a instituição de direito
privado sem fins econômicos que tenha interesse na qualificação e,
posteriormente, na celebração do ajuste. Sendo assim, propomos a
supressão desse requisito por meio da Emenda nº 2.

Torna-se necessária, ainda, a inserção de parágrafo no art. 7º do
Substitutivo nº 1, a fim de estabelecer que a comprovação prevista no
inciso IV desse artigo poderá, a partir da data da publicação da futura
lei até dezembro de 2009, ser suprida mediante a comprovação de
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experiência dos dirigentes da entidade na execução das atividades
indicadas em seu estatuto social. Para tanto, propomos a Emenda nº
3.

No intuito de evitar contradição no texto legislativo e facilitar a
interpretação da lei, sugerimos nova redação para o inciso IX do art.
12 do Substitutivo nº 1, oportunidade em que inserimos na proposição
os §§ 1º e 2º, por meio da Emenda nº 4.

As modificações anteriores nos levam a propor nova redação para o
parágrafo único do art. 4º da Lei nº 14.870, o qual trata da
necessidade de comprovação, por parte da entidade interessada em
obter a qualificação de Oscip, da execução direta de projetos,
programas ou planos de ação relacionados às áreas de atividade
previstas na lei. Essa exigência somente se tornará obrigatória a partir
de 1º/1/2010, razão pela qual apresentamos a Emenda nº 5.

Finalmente, constata-se que o Substitutivo nº 1 não contém a
cláusula de vigência, disposição obrigatória em todos os diplomas
normativos. Para corrigir esse vício de técnica legislativa,
apresentamos a Emenda nº 6.

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

755/2007 na forma do vencido no 1º turno e pela apresentação das
Emendas nºs 1 a 6, a seguir redigidas.

EMENDA Nº 1
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - O § 4º do art. 8º da Lei nº 14.870, de 16 de dezembro de

2003, passa a vigorar com a seguinte redação:
§ 4º - O deferimento da qualificação da entidade requerente a

credencia a participar de processos seletivos para a celebração de
termos de parceria com o poder público no âmbito das atividades
indicadas em seu estatuto social.”.

EMENDA Nº 2
Suprimam-se os termos “ou dos dirigentes da entidade” e “ou de

seus dirigentes”, constantes no inciso IV do art. 7º e no inciso V do art.
12, respectivamente.

EMENDA Nº 3
O art. 7º, a que se refere o art. 1º, fica acrescido do seguinte § 1º,
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transformando-se o parágrafo único em § 2º, com a seguinte redação:
“Art. 7º - (...)
§ 1º - A comprovação prevista no inciso IV deste artigo poderá, a

partir da data da publicação desta lei até 31 de dezembro de 2009, ser
suprida mediante comprovação da experiência dos dirigentes da
entidade na execução das atividades indicadas em seu estatuto
social, conforme previsto em regulamento.

§ 2º - Na hipótese prevista no § 1º deste artigo, a Oscip que deixar
de comprovar o requisito de experiência mínima de dois anos de seus
dirigentes perderá, automaticamente, o título concedido.”.

EMENDA Nº 4
Dê-se ao inciso IX do art. 12, a que se refere o art. 1º, a seguinte

redação, ficando o artigo acrescido dos seguintes §§ 1º e 2º:
“Art. 12 - (...)
IX - apresentação de minuta de regulamento de compras e

aquisições, conforme o disposto em decreto;
§ 1º - Quando houver possibilidade de mais de uma entidade

qualificada prestar os serviços sociais objeto do fomento, poderá ser
realizado processo seletivo, nos termos de regulamento.

§ 2º - Durante o período a que se refere o § 1º do art. 7º, a
celebração do termo de parceria será precedida da aprovação de 2/3
(dois terços) dos membros do conselho de política pública da área de
atuação da entidade.”.

EMENDA Nº 5
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - O parágrafo único do art. 4º da Lei nº 14.870, de 16 de

dezembro de 2003, passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 4º - (...)
Parágrafo único - Para os fins deste artigo, a partir de 1º de janeiro

de 2010, a entidade deverá comprovar a execução direta de projetos,
programas ou planos de ação relacionados às áreas de atividade
descritas nos incisos deste artigo ou, ainda, a prestação de serviços
intermediários de apoio a outras organizações sem fins lucrativos e a
órgãos do setor público que atuem em áreas afins, na forma de
regulamento.”.

EMENDA Nº 6
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Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”.
Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2007.
Elmiro Nascimento, Presidente - Ademir Lucas, relator - Chico Uejo -

Domingos Sávio - Inácio Franco - André Quintão (voto contrário).
PROJETO DE LEI Nº 755/2007

(Redação do Vencido)
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

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
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mediante o exercício de suas atividades e que os aplica integralmente
na consecução de seu objetivo social.

Art. 4º - (...)
III - ensino fundamental ou médio gratuitos;
(...)
XIV - ensino profissionalizante ou superior.
Art. 5º - (...)
II - duração igual ou inferior a três anos para o mandato dos

membros dos órgãos deliberativos;
(...)
VIII - (...)
c) realização de auditoria, por auditores externos independentes, da

aplicação dos eventuais recursos objeto do termo de parceria,
obrigatória nos limites, valores e condições definidos em regulamento;

(...)
X - atribuições da diretoria executiva ou do diretor executivo;
(...)
§ 3º - As transferências de que tratam os incisos V e VI do “caput”

ficam condicionadas à autorização do Estado, nos termos do
regulamento.

(...)
Art. 6º - (...)
VIII - a escola privada dedicada ao ensino fundamental e médio não

gratuitos e sua mantenedora;
(...)
Art. 7º - (...)
I - estatuto registrado em cartório;
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
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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 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;
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,
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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 justificação
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
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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 política pública da área

correspondente de atuação, quando houver;
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, 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, com
anexo que os identifique e relacione, ou, durante a vigência do termo,
mediante permissão de uso.
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§ 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 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.".
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 388/2 007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 388/2007, de autoria do Deputad o Zé Maia, que

dá denominação de Raul Belém à rodovia que liga os Municípios de
Estrela do Sul e Grupiara, 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° 388/2007
Dá denominação à rodovia que liga os Municípios de Estrela do Sul

e Grupiara.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica denominada Rodovia Raul Belém a rodo via que liga os

Municípios de Estrela do Sul e Grupiara.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

Rosângela Reis.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 524/2 007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 524/2007, de autoria do Deputad o Dinis Pinheiro,

que autoriza o Poder Executivo a doar imóvel que descreve ao
Município de Jequeri, 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° 524/2007
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Jequeri o imóvel

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

Jequeri terreno com área de 232,07m² (duzentos e trinta e dois vírgula
zero sete metros quadrados), a ser desmembrado de imóvel com área
total de 539,69m² (quinhentos e trinta e nove vírgula sessenta e nove
metros quadrados), conforme descrição constante no Anexo desta lei,
situado na Avenida Getúlio Vargas, naquele Município, registrado sob
o n° 3.124, a fls. 261 do Livro 3-B, no Cartório de  Registro de Imóveis
da Comarca de Jequeri.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” deste artigo
destina-se à edificação da sede do Poder Legislativo do Município de
Jequeri.

Art. 2° - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado se, findo o prazo de três anos contados da lavratura da
escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação
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prevista no parágrafo único do art. 1°.
Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente e relator - Gláucia Brandão -

Gilberto Abramo - Agostinho Patrús Filho.
Anexo

(a que se refere o art. 1° da Lei n° , de de de 200 7)
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 com propriedade de 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.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
1.091/2007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.091/2007, de autoria do Deput ado Zé Maia,

que dá denominação à rodovia que liga os Municípios de Nova
Resende e Bom Jesus da Penha, 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° 1.091/2007
Dá denominação à rodovia que liga o Município de Nova Resende

ao Município de Bom Jesus da Penha.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica denominada Rodovia Jacy Batista Corr êa a rodovia que

liga o Município de Nova Resende ao Município de Bom Jesus da
Penha.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2007.
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Lafayette de Andrada, Presidente - Agostinho Patrús Filho, relator -
Gilberto Abramo - Gláucia Brandão.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
1.305/2007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.305/2007, de autoria do Deput ado Dimas

Fabiano, que dá a denominação de João Pereira de Castro à estrada
que liga o Município de Dom Viçoso à MG-347, 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° 1.305/2007
Dá denominação à estrada que liga o Município de Dom Viçoso à

MG-347.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica denominada Rodovia João Pereira de C astro a estrada

que liga o Município de Dom Viçoso à MG-347.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2007.
Agostinho Patrús Filho, Presidente - Ademir Lucas, relator - Gláucia

Brandão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.404/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.404/2007, de autoria do Deput ado Mauri
Torres, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Nova
Era o imóvel que especifica, foi aprovado nos turnos regimentais, 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.
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PROJETO DE LEI N° 1.404/2007
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Nova Era o

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

Nova Era imóvel com área de 1.396m² (mil trezentos e noventa e seis
metros quadrados), situado na Praça da Matriz, esquina com Ladeira
São José, nesse Município, registrado sob o n° 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.

Art. 2° - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado se, findo o prazo de três anos contados da lavratura da
escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação
prevista no parágrafo único do art. 1°.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente e relator - Gláucia Brandão -

Agostinho Patrús Filho - Gilberto Abramo.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.414/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.414/2007, de autoria do Gover nador do
Estado, que altera o art. 1° da Lei n° 12.688, de 1 5 de dezembro de
1997, foi aprovado no 2° turno, com as emendas n°s 1 a 3 ao vencido
no 1° turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N° 1.414/2007
Altera a Lei n° 15.779, de 26 de outubro de 2005, a utoriza o

donatário do imóvel a que se refere essa lei a alienar parte dele e o
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Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais -
Ipsemg - a adquirir parte da área alienada e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O inciso III do art. 1° da Lei n° 15.779,  de 26 de outubro de

2005, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1° - (...)
III - a Santa Casa de Misericórdia destinará ao Instituto de

Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais - Ipsemg - o 2°
e o 3° pavimentos do edifício de que trata o “caput ” deste artigo,
conforme projeto arquitetônico aprovado pela Prefeitura de Belo
Horizonte, para instalação de ambulatório médico destinado ao
atendimento dos usuários do Instituto;”.

Art. 2° - Fica o donatário do imóvel de que trata a  Lei n° 15.779, de
2005, autorizado a alienar:

I - ao Instituto de Previdência dos  Servidores  do Estado de Minas
Gerais - Ipsemg - o 2° e o 3° pavimentos e as áreas  correspondentes
a 310,95m² (trezentos e dez vírgula noventa e cinco metros
quadrados) do 3° subsolo e 189,66m² (cento oitenta e nove vírgula
sessenta e seis metros quadrados) do 1° pavimento d o 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 2° subsolo e 1.683,56m² (mil seiscentos e oitent a e três vírgula
cinqüenta e seis metros quadrados) do 1° pavimento do referido
imóvel, conforme projeto arquitetônico aprovado pela Prefeitura de
Belo Horizonte.

§ 1° - A transferência de propriedade das áreas e p avimentos
mencionados no inciso I do “caput” deste artigo será feita mediante o
pagamento, pelo Ipsemg, do valor proporcional às 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 para atendimento dos servidores
estaduais pelo Ipsemg.

§ 2° - A transferência de propriedade das áreas men cionadas no
inciso II do “caput” deste artigo será feita mediante o pagamento, pelo
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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.

§ 3° - O cálculo da proporção das áreas a serem tra nsferidas será
feito em função do somatório das frações ideais das áreas que
constituirão unidades autônomas.

Art. 3° - Às áreas que constituirão unidades autôno mas
corresponderá o direito de uso das vagas de garagem do edifício, na
proporção de suas respectivas frações ideais.

Art. 4° - Fica o Ipsemg autorizado a adquirir as ár eas e pavimentos
de que trata o inciso I do art. 2° desta lei, media nte o pagamento do
valor indicado no § 1° do mesmo artigo.

Art. 5° - Fica denominado Eduardo Levindo Coelho o ambulatório
médico destinado ao atendimento dos usuários do Ipsemg, localizado
no imóvel de que trata esta lei.

Art. 6° - Fica revogado o inciso IV do art. 1° da L ei n° 15.779, de 26
de outubro de 2005.

Art. 7° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente e relator - Gláucia Brandão -

Gilberto Abramo - Agostinho Patrús Filho.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.509/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.509/2007, de autoria da Deput ada Maria Lúcia
Mendonça, que dá denominação de Dr. Ângelo Rocha a trecho da
Rodovia MG-447, 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° 1.509/2007
Dá denominação ao trecho da Rodovia MG-447 que liga o Município

de Cataguases ao trevo da BR-120.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1° - Fica denominado Rodovia Dr. Ângelo Rocha o trecho da
Rodovia MG-447 que liga o Município de Cataguases ao trevo da BR-
120.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2007.
Agostinho Patrús Filho, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

Ademir Lucas.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.553/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.553/2007, de autoria do Deput ado Paulo
Guedes, que declara de utilidade pública o Conselho de
Desenvolvimento Comunitário de Angicos de Minas - Codecam -, com
sede no Município de Brasília de Minas, foi aprovado em turno único,
na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N° 1.553/2007
Declara de utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento

Comunitário de Angicos de Minas - Codecam -, com sede no
Município de Brasília de Minas.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Con selho de

Desenvolvimento Comunitário de Angicos de Minas - Codecam -, com
sede no Município de Brasília de Minas.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gilberto Abramo, relator -

Gláucia Brandão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.597/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.597/2007, de autoria do Deput ado Bráulio
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Braz, que dá a denominação de Rodovia Vereador Christovam
Ferreira de Toledo ao trecho de acesso à MG-126, que liga os
Municípios de Senador Cortes e Mar de Espanha, 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° 1.597/2007
Dá denominação ao trecho da estrada de acesso à MG-126 situado

entre os Municípios de Senador Cortes e Mar de Espanha.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica denominado Rodovia Vereador Christov am Ferreira de

Toledo o trecho da estrada de acesso à MG-126 situado entre os
Municípios de Senador Cortes e Mar de Espanha.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2007.
Agostinho Patrús Filho, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

Ademir Lucas.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.585/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.585/2007, de autoria do Gover nador do
Estado, que altera a Lei n° 6.763, de 26 de dezembr o de 1975, que
consolida a legislação tributária do Estado de Minas Gerais, foi
aprovado em turno único, na forma do Substitutivo nº 4.

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° 1.585/2007
Altera as Leis n°s 6.763, de 26 de dezembro de 1975 , que consolida

a legislação tributária do Estado de Minas Gerais; 12.733, de 30 de
dezembro de 1997, que dispõe sobre a concessão de incentivos
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fiscais com o objetivo de estimular a realização de projetos culturais
no Estado; 14.937, de 23 de dezembro de 2003, que dispõe sobre o
Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA -; e
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; revoga a Lei n° 13.470, de 17 de janeiro de  2000, que dispõe
sobre o Conselho de Contribuintes do Estado de Minas Gerais; e o art.
10 da Lei n° 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. 1° - A Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975 , passa a vigorar

com as seguintes alterações:
“Art. 6° - (...)
I - no desembaraço aduaneiro de mercadoria ou bem importados do

exterior, inclusive quando objeto de “leasing”;
(...)
§ 5° - (...)
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.

§ 6° - 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. 7° - (...)
XXIII - operações de arrendamento mercantil, inclusive na hipótese

de a arrendadora ser domiciliada no exterior, ressalvado o disposto no
§ 6° deste artigo;
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(...)
XXVI - saída, em operação interna, de veículo automotor novo,

adquirido por Município que, nos termos de regulamento, promova sua
doação a órgão de segurança pública do Estado, para ser incorporado
à sua frota de viaturas policiais, no prazo de trinta dias contados da
data de aquisição.

§ 1° - (...)
III - depósito em recinto alfandegado ou em Recinto Especial para

Despacho Aduaneiro de Exportação - Redex.
(...)
§ 9° - Nos casos previstos nos itens 1 e 3 da alíne a “g” do § 2° do

art. 6°, o depositário estabelecido em recinto alfa ndegado 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 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.

§ 22 - Fica o Poder Executivo autorizado, na forma, no prazo e nas
condições previstos em regulamento e mediante dados fornecidos
pela Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento e
pelas companhias de energia elétrica com atuação no Estado, a
reduzir a carga tributária nas operações com energia elétrica
destinada a atividades de irrigação desenvolvidas por produtores
rurais para 12% (doze por cento) no período diurno e para 7% (sete
por cento) no período noturno.
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(...)
§ 24 - Fica o Poder Executivo autorizado, na forma, no prazo e nas

condições previstos em regulamento, a reduzir para 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;
(...)
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 - embalagens em geral, inclusive 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;
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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 - recuperador de calor para chuveiros;
XLI - válvulas de descarga sanitária com dois botões;
XLII - bebidas classificadas na posição 2206.00.90 da NCM-SH;
XLIII - lâmpadas classificadas na posição 8539.22.00 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;
XIV - composto nutricional que contenha soro de leite em sua

composição;
XV - bucha vegetal “in natura”.
(...)
§ 34 - Fica o Poder Executivo autorizado, na forma, no prazo e nas

condições previstos em regulamento, a reduzir para 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.

(...)
§ 39 - Fica o Poder Executivo autorizado, na forma, no prazo e nas

condições previstos em regulamento, a adotar carga tributária



2374

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 12% (doze por
cento) a carga tributária nas operações internas promovidas por
estabelecimento industrial com tubos de aço destinados a irrigação
rural ou a empresa de construção civil.

§ 41 - Fica o Poder Executivo autorizado, na forma, no prazo e nas
condições previstos em regulamento, a reduzir para 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 0% (zero por
cento) a carga tributária nas operações internas com mercadoria de
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 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 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 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 0% (zero por
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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 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 por
estabelecimento industrial fabricante de mercadoria em cujo processo
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 com o imposto.

§ 49 - Fica o Poder Executivo autorizado, na forma, no prazo e nas
condições previstos em regulamento, a reduzir para 7% (sete por
cento) a carga tributária nas operações internas promovidas por
estabelecimento industrial com soro de leite líquido ou em pó.

§ 50 - Fica o Poder Executivo autorizado, na forma, no prazo e nas
condições previstos em regulamento, a reduzir para 12% (doze por
cento) a carga tributária nas operações 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 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 0% (zero por
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cento) a carga tributária nas operações internas promovidas por
estabelecimento fabricante de glicosímetros destinados ao
monitoramento da glicemia capilar, mediante termo de compromisso
para redução proporcional dos preços dos aparelhos.

§ 53 - Fica o Poder Executivo autorizado, na forma, no prazo e nas
condições previstos em regulamento, a reduzir para 12% (doze por
cento) a carga tributária nas operações internas com as mercadorias
classificadas nas posições 8535.40.10, 8424.90.10 e 9026.20.10 da
NCM-SH, promovidas por estabelecimento industrial com destino a
contribuinte do imposto.

§ 54 - Fica o Poder Executivo autorizado a reduzir para 0% (zero por
cento) a carga tributária nas aquisições internas realizadas por
Município, até 31 de dezembro de 2008, de automóvel novo de
passageiro de fabricação nacional, com motor de cilindrada não
superior a 1.600cm3 (mil e seiscentos centímetros cúbicos), destinado
à operacionalização de conselho tutelar municipal a que se refere a
Lei Federal n° 8.069, de 13 de julho de 1990, obser vadas a forma e as
condições previstas em regulamento e o seguinte:

I - o tratamento tributário será aplicado à aquisição de um veículo
para cada trezentos mil habitantes, por Município;

II - o veículo adquirido deverá conter a inscrição: “Veículo de uso
exclusivo do conselho tutelar do Município de (indicar o Município),
adquirido com o incentivo da Lei Estadual (indicar o nº da lei)”;

III - o veículo deverá ser usado exclusivamente pelo conselho tutelar
municipal pelo prazo mínimo de três anos.

§ 55 - O descumprimento das condições previstas no § 54 sujeitará
o Município ao pagamento do imposto dispensado com todos os
acréscimos legais, inclusive multa.

§ 56 - Fica o Poder Executivo autorizado a reduzir a carga tributária
nas operações internas com veículos automotores usados, de modo
que a carga tributária seja de 5% (cinco por cento) da diferença
positiva entre o valor de venda e o valor de aquisição.

§ 57 - Fica o Poder Executivo autorizado a reduzir para 6% (seis por
cento) a carga tributária nas operações com energia elétrica destinada
às instituições públicas de ensino superior e para 18% (dezoito por
cento) a carga tributária nas prestações de serviços de comunicação,
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exceto telefonia, destinadas àquelas instituições.
§ 58 - Fica o Poder Executivo autorizado a reduzir para 6% (seis por

cento) a carga tributária nas operações com energia elétrica destinada
a hospitais públicos universitários mantidos por instituições federais e
estaduais de ensino superior.

§ 59 - Fica o Poder Executivo autorizado, na forma, no prazo e nas
condições previstos em regulamento, a reduzir para 12% (doze por
cento) a carga tributária nas operações internas promovidas por
estabelecimento industrial com reservatórios, cisternas, cubas e
recipientes análogos, de capacidade superior a trezentos litros,
classificados na posição 3925.10.00 da NCM-SH, destinados a
empresa de construção civil ou a contribuinte do imposto.

§ 60 - Fica o Poder Executivo autorizado a conceder isenção do
ICMS relativo à parcela da subvenção da tarifa de energia elétrica
estabelecida pela Lei Federal nº 10.604, de 17 de dezembro de 2002,
no respectivo fornecimento a consumidores enquadrados na
“Subclasse Residencial de Baixa Renda”, de acordo com as condições
fixadas nas Resoluções nº 246, de 30 de abril de 2002, e nº 485, de
29 de agosto de 2002, da Agência Nacional de Energia Elétrica –
Aneel.

§ 61 - Fica o Poder Executivo autorizado, na forma, no prazo e nas
condições previstos em regulamento, a reduzir para até 3% (três por
cento) a carga tributária nas operações internas com gás natural
veicular, gasolina e álcool para fins carburantes destinados a
cooperativas de táxis, para uso de seus cooperados.

Art. 13 - (...)
§ 22 - A base de cálculo do imposto devido pelas empresas

distribuidoras de energia elétrica (estabelecimento gerador e agente
de comercialização), responsáveis pelo pagamento do imposto
relativamente às operações anteriores e posteriores, na condição de
contribuinte substituto, é o valor da operação da qual decorra a
entrega do produto ao consumidor, nele computados todos os
encargos relacionados ao fornecimento de energia elétrica cobrados
do recebedor, mesmo que devidos a terceiros.

(...)
Art. 16 - (...)
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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 - (...)
§ 1° - Quando se tratar de transferência de mercado ria 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;
(...)
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:

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 - (...)
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§ 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 empresa sediada 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,
houver:

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 na aquisição, distribuição, transporte, estocagem ou
revenda de combustível adulterado ou desconforme;

c) reincidência na comercialização de produto não acobertado por
documento fiscal idôneo.

§ 8° - A repartição fazendária não concederá inscri ção 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 - (...)
§ 2° - O Poder Executivo, como medida de simplifica ção da

tributação, poderá facultar ao contribuinte adotar abatimento de
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 nas divisões 13 e 14 da
Classificação Nacional de Atividades Econômicas, na forma dos §§ 7°
e 8°, para pagamento de insumos e aquisição de bens  de capital, em
operações internas, até o limite do saldo acumulado existente em 31
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de agosto de 2007.
§ 12 - O Poder Executivo poderá autorizar a utilização do crédito do

ICMS das indústrias classificadas nas divisões 13 e 14 da
Classificação Nacional de Atividades Econômicas, na forma dos §§ 7°
e 8°, para compensar débitos inscritos em dívida at iva, parcelados ou
não, inclusive os decorrentes da Lei n° 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 - ao estabelecimento industrial, nas saídas, 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 100% (cem por cento) do imposto devido nas operações de

saída de arroz e de feijão promovidas por estabelecimento industrial,
por produtor rural ou por cooperativa de produtores;

(...)
Art. 32-F - Fica o Poder Executivo autorizado, na forma, no prazo e

nas condições previstos em regulamento, a conceder ao contribuinte
que promova operação de venda de produto 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 desse produto por seu adquirente.
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(...)
Art. 39 - (...)
§ 4° - (...)
II - (...)
a) (...)
a.5) de contribuinte que tenha obtido inscrição estadual ou alteração

cadastral com a utilização de dados falsos;
(...)
Art. 50 - (...)
§ 5° - As administradoras de cartões de crédito, de  cartões de débito

em conta-corrente e estabelecimentos similares deverão informar à
Secretaria de Estado de Fazenda todas as operações e prestações
realizadas por estabelecimentos de contribuintes cujos pagamentos
sejam realizados por meio de seus sistemas de crédito, débito ou
similar, na forma, no prazo e nas condições 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 - (...)
§ 9° - As multas previstas nos incisos I, II e IV d o “caput” deste artigo

poderão ser pagas com as seguintes reduções, observado o disposto
no § 10 deste artigo:

I - a 20% (vinte por cento) do valor da multa, quando o pagamento
ocorrer no momento da ação fiscal;

II - a 27% (vinte e sete por cento) do valor da multa, quando o
pagamento ocorrer no prazo de dez dias do recebimento do Auto de
Infração;

III - a 35% (trinta e cinco por cento) do valor da multa, quando o
pagamento ocorrer após o prazo previsto no inciso II e até trinta dias
contados do recebimento do Auto de Infração;

IV - a 45% (quarenta e cinco por cento) do valor da multa, quando o
pagamento ocorrer após o prazo previsto no inciso III e antes de sua
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inscrição em dívida ativa.
§ 10 - Relativamente ao crédito tributário de natureza não

contenciosa, as multas a que se refere o “caput” deste artigo poderão
ser pagas com as seguintes reduções:

I - a 30% (trinta por cento) do valor da multa, quando o pagamento
ocorrer no prazo de dez dias do recebimento do Auto de Infração;

II - a 45% (quarenta e cinco por cento) do valor da multa, quando o
pagamento ocorrer após o prazo previsto no inciso I e antes de sua
inscrição em dívida ativa.

§ 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, além das
reduções previstas nos §§ 9° e 10 deste artigo, ser ão reduzidas a até
25% (vinte e cinco por cento) do valor caso seja sanada a
irregularidade e efetuado o pagamento integral no prazo de até
sessenta dias da ciência do Auto de Infração.

§ 12 - Para fins de eficácia da redução a que se refere o § 11,
considera-se sanada a irregularidade quando a obrigação for
cumprida segundo os padrões estabelecidos pela legislação.

Art. 54 - (...)
XXXVI - por remover, substituir ou permitir a remoção ou a

substituição de dispositivo de armazenamento do “software” básico ou
da memória fiscal de bomba para abastecimento de combustíveis ou
de instrumento de medição de volume, sem observar procedimento
definido na legislação tributária - 15.000 (quinze mil) Ufemgs por
equipamento;

XXXVII - por romper, falsificar, adulterar, inutilizar ou não utilizar
lacre, quando obrigado o seu uso em estabelecimento, veículo de
transporte de carga, equipamento ou documento - 15.000 (quinze mil)
Ufemgs por lacre;

XXXVIII - por deixar de entregar ao Fisco documento comprobatório
da efetiva exportação de mercadoria na forma definida em
regulamento e no prazo estabelecido pelo Fisco:

a) 100 (cem) Ufemgs por documento, quando se tratar de
microempresa, microprodutor rural ou produtor rural de pequeno porte;

b) 500 (quinhentas) Ufemgs por documento, nas hipóteses não
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previstas na alínea “a”;
XXXIX - por deixar de utilizar ou utilizar em desacordo com a

legislação tributária mecanismos de medição de volume exigidos e
controlados pelo Fisco, nos prazos previstos em regulamento ou
quando intimado - 1.000 (mil) Ufemgs por equipamento;

XL - 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
contribuinte cujos pagamentos sejam realizados por meio de seus
sistemas de crédito, débito ou similar – 15.000 (quinze mil) Ufemgs
por infração cometida pela administradora de cartão de crédito, de
cartão de débito em conta-corrente e estabelecimentos similares.

(...)
§ 3° - As penalidades previstas nos incisos XV e XX  a XXVIII do

“caput” deste artigo aplicam-se também quando as infrações
estiverem relacionadas a bomba para abastecimento de combustíveis
ou a instrumento de medição de volume exigido e controlado pelo
Fisco.

Art. 55 - (...)
XXIX - por comercializar em território mineiro a mercadoria em

trânsito neste Estado, objeto de controle de mercadorias em trânsito,
quando não ocorrido o registro de sua saída deste Estado no prazo
fixado em decreto, ou no momento em que se identificar, em território
mineiro, o transportador sem a mercadoria objeto do respectivo
controle fiscal - 40% (quarenta por cento) do valor da operação;

XXX - por deixar o transportador de apresentar ou apresentar depois
de iniciada a conferência fiscal 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
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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. 56 - (...)
§ 4° - (...)
1 - de 15% (quinze por cento), quando se tratar da hipótese prevista

no inciso I do “caput” deste artigo;
(...)
Art. 91 - (...)
VIII - à emissão, pela internet, de certidão de débitos tributários e de

certidão de baixa de inscrição estadual.
§ 1° - O contribuinte cuja receita bruta anual, apu rada na forma

prevista em regulamento, 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 n° 123, de 14 de dezembro de 2 006, fica
isento do recolhimento das taxas previstas nos subitens 2.1, 2.3, 2.7,
2.9, 2.10, 2.12 a 2.16 e 2.19 da Tabela A anexa a esta lei.

(...)
§ 3° - (...)
I - da taxa prevista no subitem 2.1 da Tabela A anexa a esta lei:
a) as análises 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;
(...)
§ 6° - 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 - (...)
§ 5° - 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
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interessado ou de seu representante legal, nos termos do
regulamento.

Art. 114 - (...)
XIV - às partidas de futebol profissional realizadas nos Estádios

Governador Magalhães Pinto e Raimundo Sampaio.
(...)
§ 6° - 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 de vencimento da taxa.

(...)
Art. 219 - (...)
§ 1° - (...)
III - nos casos previstos em regulamento, inscrição como

contribuinte, alteração cadastral que envolva inclusão ou substituição
de sócio e reativação da inscrição estadual;

(...)
Art. 219-A - A certidão de débitos tributários será considerada

positiva com efeito de negativa quando dela constar crédito tributário
cuja exigibilidade esteja suspensa ou em curso de cobrança executiva
com penhora suficiente de bens, o que deverá ser comprovado pelo
interessado perante a administração.

Parágrafo único - Terá os mesmos efeitos da certidão de que trata o
“caput” a certidão referente a responsável subsidiário, antes do
despacho do juiz que ordenar sua citação em processo de execução
fiscal.

(...)
Art. 230-A - Os atos e as intimações da Secretaria de Estado de

Fazenda, inclusive os relativos ao PTA, poderão ser realizados por
meio de publicação eletrônica do referido órgão, conforme disciplinado
em regulamento.”.

Art. 2° - O Título I do Livro Segundo da Lei n° 6.7 63, de 1975, passa
a vigorar com a seguinte redação:

“TÍTULO I
DO PROCESSO TRIBUTÁRIO-ADMINISTRATIVO

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇOES GERAIS
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Art. 131 - Este título dispõe sobre o Processo Tributário-
Administrativo - PTA.

Art. 132 - (revogado)
Art. 132-A - Serão autuados em forma de PTA:
I - a formalização de crédito tributário;
II - a formulação de consulta sobre a aplicação da legislação

tributária;
III - o pedido de regime especial de caráter individual;
IV - o reconhecimento de isenção concedida em caráter individual;
V - o pedido de restituição de indébito tributário, exceto em se

tratando de devolução por iniciativa da Secretaria de Estado de
Fazenda.

Parágrafo único - Outros procedimentos poderão ser autuados na
forma de PTA, conforme dispuser o regulamento.

Art. 133 - As petições do interessado deverão conter os seguintes
dados:

I - órgão ou autoridade administrativa a que seja dirigido;
II - identificação do interessado e, se representado, de quem o

represente;
III - domicílio do interessado ou local para recebimento de

correspondência, observado o disposto no § 3° do ar t. 144;
IV - exposição dos fatos e de seus fundamentos e formulação do

pedido, com clareza;
V - data e assinatura do interessado ou de seu representante.
Parágrafo único - Na hipótese de representação, será juntada à

petição o respectivo instrumento.
Art. 134 - O PTA forma-se na repartição fazendária competente,

mediante autuação dos documentos com páginas numeradas
seqüencialmente e rubricadas.

Art. 135 - A intervenção do interessado no PTA far-se-á diretamente
ou por intermédio de procurador munido de instrumento de mandato
regularmente outorgado.

Art. 136 - É assegurada ao interessado ampla defesa na esfera
administrativa, aduzida por escrito e acompanhada de todas as provas
que tiver, desde que produzidas na forma e nos prazos legais.

Art. 137 - A errônea denominação dada à defesa ou recurso não
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prejudicará a parte interessada, salvo hipótese de má-fé.
Art. 138 - Os prazos do PTA serão contínuos, excluindo-se na

contagem o dia do início e incluindo-se o dia do vencimento, e só se
iniciam ou vencem em dia de expediente normal na repartição em que
tramita o PTA ou deva ser praticado o ato.

§ 1° - Salvo disposição em contrário, os prazos con tar-se-ão da
intimação, do recebimento do PTA ou da prática do ato.

§ 2° - Em se tratando de ato praticado por meio de correio
eletrônico, o prazo, para a administração pública e para o interessado,
será contado a partir do quinto dia após o envio da mensagem.

Art. 139 - Na falta de previsão legal, os atos do PTA serão
cumpridos nos prazos estabelecidos em regulamento.

Art. 140 - (revogado)
Art. 140-A - A inobservância dos prazos do PTA pela administração

pública não acarretará a nulidade do procedimento fiscal, sem prejuízo
da responsabilidade disciplinar do funcionário que lhe der causa.

Art. 141 - É dever do interessado facilitar a entrega e o recebimento
de documentos necessários à instauração e ao andamento do PTA.

Art. 142 - O regulamento poderá dispor sobre a tramitação prioritária
do PTA, reduzindo prazos estabelecidos para a administração pública
estadual.

Art. 143 - O PTA poderá ter seus atos praticados mediante utilização
de meios eletrônicos ou processos simplificados, conforme
estabelecido em regulamento, atendidos os requisitos de segurança e
autenticidade, observado o disposto no § 3° do art.  144.

Art. 144 - As intimações do interessado dos atos do PTA serão
realizadas pessoalmente, por via postal com aviso de recebimento ou
por meio de publicação no órgão oficial dos Poderes do Estado.

§ 1° - A intimação por via postal com aviso de rece bimento será
considerada efetivada dez dias após a postagem da documentação,
caso no recibo não conste a assinatura ou a data de seu recebimento.

§ 2° - Quando o destinatário se encontrar em local ignorado, incerto
ou inacessível ou ausente do território do Estado, ou quando não for
possível a intimação por via postal, inclusive na hipótese de devolução
pelo correio, a intimação será realizada mediante publicação no órgão
oficial dos Poderes do Estado.
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§ 3° - É facultado ao interessado receber as intima ções relativas ao
PTA por meio de correio eletrônico, hipótese em que deverá deixar
expressa a opção e informar o endereço, inclusive as alterações
posteriores.

CAPÍTULO II
DO PROCESSO DE ISENÇÃO E DE RESTITUIÇÃO

Art. 145 - O reconhecimento de isenção concedida em caráter
individual e o pedido de restituição de indébito tributário serão
instruídos de acordo com as exigências legais e regulamentares de
cada caso.

Parágrafo único - A restituição de indébito tributário 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, restituindo-se o saldo, se houver, conforme
dispuser o regulamento.

CAPÍTULO III
DO PROCESSO DE CONSULTA

Art. 146 - O sujeito passivo ou a entidade representativa de classe
de contribuintes poderá formular consulta escrita à repartição
competente da Secretaria de Estado de Fazenda sobre aplicação de
legislação tributária, em relação a fato de seu interesse, que será
completa e exatamente descrito na petição.

§ 1° - Se a consulta versar sobre fato já ocorrido,  essa circunstância
deverá ser informada na petição.

§ 2° - É facultado ao Secretário de Estado de Fazen da atribuir
eficácia normativa à resposta proferida à consulta.

Art. 147 - A solução à consulta será dada no prazo de trinta dias
contados do recebimento do PTA na repartição fazendária
competente.

§ 1° - Tratando-se de matéria complexa, o prazo ref erido no “caput”
poderá ser prorrogado por igual período, a critério da repartição
fazendária competente.

§ 2° - O prazo previsto no “caput” interrompe-se a partir da data em
que for determinada qualquer diligência, reiniciando-se a partir do
novo recebimento do PTA.

Art. 148 - Nenhum procedimento fiscal será promovido, em relação à
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espécie consultada, contra sujeito passivo, no período entre a
protocolização do requerimento de consulta e a ciência da resposta,
desde que:

I - a protocolização da petição tenha ocorrido até o vencimento da
obrigação a que se refira;

II - a taxa de expediente respectiva tenha sido devidamente
recolhida.

Art. 149 - O tributo devido conforme resposta dada à consulta será
pago sem imposição de penalidade, desde que:

I - seja efetuado o recolhimento dentro do prazo de quinze dias
contados da data em que o consulente tiver ciência da resposta;

II - a protocolização da petição de consulta tenha ocorrido até o
vencimento da obrigação a que se refira.

Art. 150 - O disposto nos arts. 148 e 149 não se aplica à formulação
de consulta:

I - que seja meramente protelatória, assim entendida a que versar
sobre disposição claramente expressa na legislação tributária ou
sobre questão de direito já resolvida por decisão administrativa ou
judicial;

II - que não descreva exata e completamente o fato que lhe deu
origem;

III - que deixe de observar qualquer exigência formal e não seja
suprida no prazo estabelecido pela autoridade fazendária;

IV - após o início de procedimento fiscal relacionado com o seu
objeto;

V - que versar sobre argüição de inconstitucionalidade ou sobre
negativa de aplicação de lei, decreto ou ato normativo.

Art. 151 - Da resposta dada à consulta pela repartição competente
cabe recurso, com efeito suspensivo, ao Secretário de Estado de
Fazenda, no prazo de quinze dias contados da data em que o
consulente tiver ciência da resposta.

Art. 152 - A observância pelo consulente da resposta dada à
consulta, enquanto prevalecer o entendimento nela consubstanciado,
exime o contribuinte de qualquer penalidade e exonera-o do
pagamento do tributo considerado não devido no período.

Parágrafo único - A reforma de orientação adotada em solução de
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consulta prevalecerá em relação ao consulente após cientificado da
nova orientação.

CAPÍTULO IV
DOS REGIMES ESPECIAIS

Art. 153 - Os regimes especiais de tributação e os que versem sobre
emissão, escrituração e dispensa de documentos fiscais, de caráter
individual, serão concedidos na forma estabelecida em regulamento.

CAPÍTULO V
DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO

SEÇÃO I
DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

Art. 154 - A exigência de crédito tributário será formalizada em Auto
de Infração, Notificação de Lançamento ou Termo de Autodenúncia,
expedidos ou disponibilizados conforme estabelecido em regulamento.

Art. 155 - Na lavratura de Auto de Infração ou de Notificação de
Lançamento, será observado o seguinte:

I - a assinatura ou o recebimento da peça fiscal não importarão
confissão da infração argüída;

II - as incorreções ou as omissões da peça fiscal não acarretarão a
sua nulidade, quando nela constarem elementos suficientes para
determinar com segurança a natureza da infração argüída.

Art. 156 - Prescinde de assinatura, para todos os efeitos legais, o
documento emitido por processamento eletrônico destinado a
formalizar o lançamento de crédito tributário de natureza não
contenciosa.

Art. 157 - As ações judiciais propostas contra a Fazenda Pública
estadual sobre matéria tributária, inclusive mandado de segurança
contra atos de autoridades estaduais, prejudicarão, necessariamente,
a tramitação e o julgamento do respectivo PTA, importando em
solução final do caso na instância administrativa, com referência à
questão discutida em juízo.

Parágrafo único - Na ocorrência do disposto no “caput” deste artigo,
os autos ou a peça fiscal serão remetidos, com urgência e
independentemente de requisição, à advocacia do Estado para
exame, orientação e instrução da defesa cabível.

Art. 158 - Na hipótese de Termo de Autodenúncia sem o pagamento
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ou parcelamento do débito no prazo de trinta dias contados de sua
protocolização, a multa de mora ficará automaticamente majorada até
o limite estabelecido para a multa aplicável ao crédito tributário de
natureza não contenciosa em caso de ação fiscal, observadas as
reduções legais previstas, e o crédito tributário será encaminhado
para inscrição em dívida ativa.

§ 1° - Quando o montante do crédito tributário depe nder de
apuração pelo Fisco, o prazo será contado a partir da data da ciência
ao interessado.

§ 2° - O disposto no “caput” aplica-se, também, no caso de
descumprimento pelo sujeito passivo das disposições que regem o
parcelamento do crédito tributário.

Art. 159 - (revogado)
Art. 159-A - Instaura-se o contencioso administrativo fiscal:
I - pela reclamação contra decisão que negar seguimento à

impugnação;
II - pela impugnação regular contra lançamento de crédito tributário

ou contra indeferimento de pedido de restituição de indébito tributário.
Art. 160 - (revogado)
Art. 160-A - Não será objeto de impugnação o crédito tributário

resultante das situações a seguir indicadas, hipótese em que será
denominado crédito tributário de natureza não contenciosa:

I - do ICMS incidente sobre operação ou prestação escriturada em
livro oficial ou declarada ao Fisco em documento instituído em
regulamento para esta finalidade;

II - do tributo apurado em decorrência de escrituração em livro fiscal
adotado pelo contribuinte ou por responsável ou formalmente
declarado ao Fisco;

III - do ICMS proveniente do aproveitamento indevido do crédito
decorrente de operação ou prestação interestadual, calculado
mediante aplicação de alíquota interna;

IV - do descumprimento de obrigação acessória, pela falta de
entrega de documento destinado a informar ao Fisco a apuração do
ICMS;

V - do não-pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículo
Automotor - IPVA;
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VI - do não-pagamento de taxa em que o fato gerador se tenha
materializado a partir de requerimento formal do contribuinte ao órgão
prestador do serviço ou titular do exercício do poder de polícia, ou cujo
valor tenha sido apurado com base em informações fornecidas pelo
próprio contribuinte.

§ 1° - Considera-se também declarado ao Fisco o val or do ICMS
destacado:

I - em nota fiscal de produtor ou em outro documento fiscal, nos
casos em que o contribuinte esteja dispensado de escrituração;

II - em documento fiscal não registrado em livro próprio por
contribuinte do imposto obrigado à escrituração fiscal.

§ 2° - O pedido de parcelamento, bem como o pagamen to de crédito
tributário por meio de cheque sem a suficiente provisão de fundos em
poder do sacado ou cujo pagamento seja frustrado por circunstância
diversa que impeça o recebimento de seu valor, implicam o
reconhecimento do crédito tributário, excluem a possibilidade de
apresentação de impugnação ou recurso e importam na desistência
dos já interpostos.

Art. 161 - Nenhum processo por infração à legislação tributária será
arquivado sem decisão final proferida na esfera administrativa, nem
sobrestado, salvo nos casos previstos em lei.

SEÇÃO II
DA TRAMITAÇÃO DO PTA RELATIVO AO CRÉDITO TRIBUTÁRIO

DE NATUREZA CONTENCIOSA
SUBSEÇÃO I

DO RITO DE TRAMITAÇÃO
Art. 162 - A tramitação e o julgamento do PTA de natureza

contenciosa poderão ser diferenciados, observados os critérios e a
forma previstos em regulamento, em razão do menor valor do crédito
tributário ou da menor complexidade da matéria discutida, hipóteses
em que o procedimento será denominado rito sumário.

Parágrafo único - Salvo nas hipóteses expressamente estabelecidas
em regulamento, é vedada a mudança de rito.

SUBSEÇÃO II
DA IMPUGNAÇÃO E DA MANIFESTAÇÃO FISCAL

Art. 163 - A impugnação será dirigida ao Conselho de Contribuintes
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e entregue na repartição fazendária competente ou remetida por via
postal ou outro meio, conforme dispuser o regulamento, no prazo de
trinta dias.

§ 1° - Findo o prazo de trinta dias da intimação do  contribuinte ou do
responsável sem pagamento do débito nem apresentação de defesa,
o sujeito passivo será declarado revel, importando em reconhecimento
do crédito tributário.

§ 2° - Nos dez dias subseqüentes ao término do praz o estabelecido
no § 1º, será certificada a revelia, instruído definitivamente o PTA e
encaminhado para inscrição do crédito tributário em dívida ativa.

Art. 164 - Na impugnação será alegada de uma só vez a matéria
relacionada com a situação fiscal de que decorreu o lançamento ou o
indeferimento do pedido de restituição de indébito tributário,
observado o disposto no regulamento.

Art. 165 - O chefe da repartição fazendária de formação do PTA, ou
funcionário por ele designado, negará seguimento à impugnação que:

I - for apresentada fora do prazo legal ou for manifesta a
ilegitimidade da parte, devendo a negativa de seguimento ser
formalmente comunicada ao impugnante no prazo de cinco dias;

II - estiver desacompanhada do comprovante de recolhimento da
taxa de expediente devida ou não seja comprovado o recolhimento
desta no prazo estabelecido em regulamento, independentemente de
comunicação ao impugnante.

Art. 166 - No caso de irregularidade de representação, o chefe da
repartição fazendária intimará o sujeito passivo a sanar o vício no
prazo de cinco dias, sob pena de não-seguimento da impugnação.

Art. 167 - No caso de negativa de seguimento de impugnação,
caberá reclamação à Câmara de Julgamento, no prazo de dez dias.

Parágrafo único - O disposto neste artigo não se aplica na hipótese
de negativa de seguimento de impugação em razão de não-
recolhimento ou não-comprovação de recolhimento da taxa de
expediente devida.

Art. 168 - Recebida e autuada a impugnação com os documentos
que a instruem, a repartição fazendária competente providenciará,
conforme o caso:

I - a manifestação fiscal, no prazo de quinze dias, e encaminhará o
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PTA ao Conselho de Contribuintes;
II - a reformulação do crédito tributário.
§ 1° - Caso o lançamento seja reformulado e resulte  em aumento do

valor do crédito tributário, inclusão de nova fundamentação legal ou
material ou alteração da sujeição passiva, será aberto ao sujeito
passivo o prazo de trinta dias para impugnação, aditamento da
impugnação ou pagamento do crédito tributário com os mesmos
percentuais de redução de multas aplicáveis nos trinta dias após o
recebimento do Auto de Infração.

§ 2° - Nas hipóteses de reformulação do lançamento não alcançadas
pelo § 1º, será aberto prazo de dez dias para aditamento da
impugnação ou pagamento do crédito tributário com os mesmos
percentuais de redução de multas a que se refere o § 1º.

Art. 169 - (revogado)
SUBSEÇÃO III

DA ASSESSORIA DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES
Art. 169-A - São atribuições da Assessoria do Conselho de

Contribuintes a instrução e o parecer de mérito, inclusive sobre o
resultado das diligências, dos despachos interlocutórios e das perícias
deliberados em sessão de julgamento, no PTA em tramitação no
Conselho, nas seguintes fases:

I - de impugnação, relativamente ao PTA submetido ao rito ordinário;
II - de recurso de revisão, quando este tenha como pressuposto

divergência entre decisões do Conselho de Contribuintes quanto à
aplicação da legislação tributária, proferidas por meio de acórdão.

Parágrafo único - Compete também à Assessoria do Conselho de
Contribuintes:

I - declarar a deserção de recurso de revisão, na hipótese de não-
indicação da decisão divergente pelo recorrente;

II - exercer outras atividades relativas ao contencioso administrativo
estabelecidas em regulamento.

Art. 170 - (revogado)
Art. 170–A - A Assessoria do Conselho de Contribuintes:
I - proferirá despacho no prazo de vinte dias, determinando

diligência ou interlocutório, quando considerá-los necessários ao
esclarecimento da lide;
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II - emitirá, no prazo de trinta dias, parecer fundamentado e
conclusivo sobre as questões preliminares e de mérito e o
encaminhará à Câmara, acompanhado, quando necessário, de cópias
dos atos normativos aplicáveis à matéria.

§ 1° - Versando a impugnação sobre matéria sumulada  pelo
Conselho de Contribuintes, a Assessoria fica dispensada da
elaboração do parecer de mérito, cabendo-lhe indicar a respectiva
súmula.

§ 2° - Quando a Assessoria considerar necessária a realização da
prova pericial requerida, manifestar-se-á somente sobre essa
preliminar e, após decisão da Câmara, emitirá o parecer de mérito.

SUBSEÇÃO IV
DA PERÍCIA

Art. 171 - A perícia será realizada quando deferido o pedido do
requerente pela Câmara ou quando esta a determinar de ofício.

Art. 172 - Relativamente ao pedido de perícia do requerente:
I - não será apreciado quando desacompanhado da indicação

precisa de quesitos;
II - será indeferido quando o procedimento for:
a) desnecessário para a elucidação da questão ou suprido por

outras provas produzidas;
b) de realização impraticável;
c) considerado meramente protelatório.
Art. 173 - O regulamento disporá sobre a forma e o prazo para

apresentação de quesitos, a indicação de assistente técnico e a
designação de perito, observado o seguinte:

I - a perícia será efetuada por funcionário do Estado que não tenha
nenhuma vinculação com o feito fiscal, de reconhecida capacidade e
conhecimento técnico sobre a matéria;

II - os assistentes técnicos indicados pelas partes poderão
acompanhar os trabalhos de perícia;

III - as partes poderão apresentar parecer elaborado por assistente
técnico legalmente habilitado, em prazo igual ao concedido ao perito
designado;

IV - sobre o laudo do perito e o parecer do assistente técnico
manifestar-se-ão o sujeito passivo e a autoridade fazendária
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designada pela repartição fiscal.
SUBSEÇÃO V

DO JULGAMENTO E DO RECURSO DE REVISÃO
Art. 174 - O PTA será incluído em pauta de julgamento, que será

publicada com antecedência mínima de onze dias úteis contados da
realização da respectiva sessão, tendo vista dos autos, nos prazos
previstos no regulamento, o sujeito passivo, o revisor, o advogado do
Estado e o relator.

Art. 175 - Na sessão de julgamento, a questão preliminar será
decidida previamente, entrando-se na discussão e no julgamento da
matéria principal se rejeitada aquela ou se não houver
incompatibilidade com a apreciação do mérito.

Art. 176 - Das decisões da Câmara de Julgamento cabe recurso de
revisão para a Câmara Especial, no prazo de dez dias contados da
intimação do acórdão, nas seguintes hipóteses:

I - quando a decisão da Câmara de Julgamento resultar de voto de
qualidade proferido pelo seu Presidente;

II - no caso de PTA submetido ao rito ordinário, quando a decisão
recorrida seja divergente, quanto à aplicação da legislação tributária,
de outra proferida por câmara do Conselho de Contribuintes.

§ 1° - Não ensejará recurso de revisão:
I - a decisão tomada pelo voto de qualidade relativa a:
a) questão preliminar;
b) concessão de dedução de parcela do crédito tributário escriturada

ou paga após a ação fiscal;
II - a decisão relativa ao cancelamento ou redução de multa isolada

pelo órgão julgador, conforme estabelecido em lei.
§ 2° - Em se tratando de decisão da Câmara de Julga mento que

resultar de voto de qualidade do Presidente desfavorável à Fazenda
Pública estadual, o recurso de revisão será interposto de ofício pela
própria Câmara de Julgamento, mediante declaração na decisão.

§ 3° - O disposto no § 2º não prejudicará a interpo sição de recurso
de revisão pela Fazenda Pública estadual.

Art. 177 - O Presidente do Conselho de Contribuintes negará
seguimento ao recurso de revisão interposto indevidamente:

I - com base nos pressupostos de cabimento relativos ao quórum de
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decisão ou ao rito de tramitação do PTA;
II - fundamentado nas vedações de que trata o § 1° do art. 176.
Parágrafo único - O disposto no “caput” aplica-se também no caso

de protocolização de petição de recurso sem a juntada ou
comprovação, no prazo estabelecido em regulamento, do pagamento
da taxa de expediente devida, independentemente de comunicação ao
sujeito passivo.

Art. 178 - Relativamente ao recurso de revisão interposto com
fundamento no inciso II do “caput” do art. 176, será observado o
seguinte:

I - a petição indicará de forma precisa a decisão divergente cujo
acórdão tenha sido publicado no máximo cinco anos antes da data da
publicação da decisão recorrida, sob pena de ser declarado deserto;

II - não será conhecido se versar, exclusivamente, sobre:
a) questão iterativamente decidida ou sumulada pelo Conselho de

Contribuintes ou solucionada em decorrência de ato normativo;
b) incompetência do órgão julgador para conhecimento da

pretensão;
c) decisão tomada com fundamento no art. 112 da Lei Federal n°

5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional -;
III - manifestar-se-á em relação ao recurso servidor diverso daquele

que já se tenha manifestado na fase de impugnação.
Art. 179 - O relator do recurso de revisão será de representação

diversa daquela do relator do acórdão recorrido.
Art. 180 - O recurso de revisão admitido devolve à Câmara Especial

o conhecimento de toda a matéria nele versada.
Art. 181 - São irrecorríveis, na esfera administrativa:
I - a decisão de Câmara de Julgamento que resolver sobre incidente

processual, reclamação, pedido de produção de prova, cancelamento
ou redução de multa isolada, conforme estabelecido em lei;

II - a declaração de deserção do recurso de revisão;
III - a negativa de seguimento do Presidente do Conselho de

Contribuintes;
IV - a decisão da Câmara Especial que julgar o conhecimento e o

mérito do recurso de revisão.
Art. 182 - Não se incluem na competência do órgão julgador:
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I - a declaração de inconstitucionalidade ou a negativa de aplicação
de ato normativo, inclusive em relação à consulta a que for atribuído
este efeito pelo Secretário de Estado de Fazenda, nos termos do § 2°
do art. 146;

II - a aplicação da eqüidade.
Art. 183 - Põe fim ao contencioso administrativo fiscal:
I - a decisão irrecorrível para ambas as partes;
II - o término do prazo, sem interposição de recurso;
III - a desistência de impugnação ou recurso;
IV - o ingresso em juízo, antes de proferida ou de tornada irrecorrível

a decisão administrativa;
V - o pagamento do crédito tributário;
VI - o cancelamento da exigência fiscal.
Parágrafo único - Considera-se, também, como desistência de

impugnação ou de recurso de revisão, a não-comprovação ou o não-
recolhimento da taxa de expediente, se devida.

CAPÍTULO VI
DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES

Art. 184 - O Conselho de Contribuintes do Estado de Minas Gerais,
integrante da estrutura administrativa da Secretaria de Estado de
Fazenda, colegiado de composição paritária, formado por
representantes da Fazenda Pública estadual e de entidades de classe
de contribuintes, é o órgão ao qual compete dirimir as questões de
natureza tributária suscitadas entre o sujeito passivo e a Fazenda
Pública estadual.

Art. 185 - O Conselho de Contribuintes compõe-se de doze
membros efetivos e igual número de membros suplentes, com
representação paritária da Fazenda Pública estadual e de entidades
de classe de contribuintes.

Art. 186 - O Conselho de Contribuintes é organizado em:
I - Câmaras de Julgamento;
II - Câmara Especial;
III - Conselho Pleno.
Art. 187 - Os membros do Conselho de Contribuintes serão

nomeados pelo Governador do Estado, para mandato de dois anos,
entre:
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I - representantes dos contribuintes indicados em listas tríplices pela
Federação das Associações Comerciais, Industriais, Agropecuárias e
de Serviços do Estado de Minas Gerais - Federaminas -, pela
Federação do Comércio do Estado de Minas Gerais - Fecomércio -,
pela Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais - Fiemg -,
pela Federação da Agricultura do Estado de Minas Gerais - Faemg -,
e pela Federação das Empresas de Transporte de Carga do Estado
de Minas Gerais - Fetcemg -;

II - representantes da Fazenda Pública estadual indicados pelo
Secretário de Estado de Fazenda.

§ 1° - Para efeitos de nomeação, será observado o s eguinte:
I - relativamente aos membros efetivos representantes dos

contribuintes:
a) serão mantidos no mínimo dois e no máximo cinco membros

efetivos que tenham atuado no mandato anterior;
b) é vedada a nomeação de um mesmo representante por mais de

cinco mandatos consecutivos;
II - relativamente aos membros efetivos representantes da Fazenda

Pública estadual:
a) serão mantidos no mínimo dois e no máximo quatro membros

efetivos que tenham atuado no mandato anterior;
b) é vedada a nomeação de um mesmo representante por mais de

três mandatos consecutivos, salvo o Presidente do Conselho;
III - relativamente aos membros suplentes, é vedada a nomeação de

representante que tenha exercido como membro efetivo os cinco
mandatos imediatamente anteriores.

§ 2° - Para os efeitos do disposto no inciso II do “caput”, o
Subsecretário da Receita Estadual apresentará lista indicando vinte e
quatro funcionários da ativa, incluído o nome daquele que esteja
exercendo a presidência do Conselho de Contribuintes.

Art. 188 - Para subsidiar a nomeação dos membros do Conselho de
Contribuintes será realizada avaliação prévia de conhecimentos e de
experiência em matéria fiscal-tributária, na forma que dispuser o
regulamento.

Art. 189 - O Governador do Estado designará, entre os membros
efetivos, para o período de um ano:
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I - o Presidente do Conselho de Contribuintes, entre os membros de
representação fazendária;

II - o Vice-Presidente do Conselho de Contribuintes, entre os
membros de representação classista;

III - o Presidente da Terceira Câmara de Julgamento, entre os
membros de representação fazendária;

IV - os Vice-Presidentes das Câmaras de Julgamento, observando-
se que, quando a presidência de uma Câmara recair em membro de
uma representação, a vice-presidência será exercida por membro
representante da outra.

Parágrafo único - Presidirão a Primeira e a Segunda Câmaras de
Julgamento, respectivamente, o Presidente e o Vice-Presidente do
Conselho.

Art. 190 - As Câmaras de Julgamento, em número de três, são
compostas cada uma de quatro membros, sendo dois representantes
dos contribuintes e dois representantes da Fazenda Pública estadual,
e terão igual competência, admitida a especialização por matéria.

Parágrafo único - Sempre que a necessidade do serviço exigir,
poderão ser criadas câmaras suplementares, mediante representação
do Presidente do Conselho ao Secretário de Estado de Fazenda,
observado o seguinte:

I - as câmaras serão instaladas por meio de resolução do Secretário
de Estado de Fazenda e convocação de membros suplentes, podendo
ser nomeados novos membros, na forma estabelecida nesta lei;

II - os mandatos dos membros terminarão juntamente com os dos
demais conselheiros;

III - as câmaras terão duração limitada ao término do mandato dos
respectivos membros, prorrogável, se necessário.

Art. 191 - A Câmara Especial é composta pelos Presidentes e pelos
Vice-Presidentes das três Câmaras de Julgamento e presidida pelo
Presidente do Conselho.

Parágrafo único - Respeitado o limite de oito membros, comporão
ainda a Câmara Especial o Presidente e o Vice-Presidente de cada
Câmara de Julgamento suplementar, mediante sistema de rodízio.

Art. 192 - Nas sessões de julgamento, o Presidente da Câmara tem,
além do voto ordinário, o de qualidade, no caso de empate.
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Art. 193 - A Câmara só funcionará quando presente a maioria de
seus membros e, ressalvadas as hipóteses previstas em regulamento,
decidirá por acórdão.

Parágrafo único - O acórdão será redigido pelo Conselheiro relator,
salvo se vencido, hipótese em que o Presidente designará para fazê-
lo um dos Conselheiros cujo voto tenha sido vencedor,
preferencialmente o revisor.

Art. 194 - O Conselho de Contribuintes organizará seu Regimento
Interno que, aprovado pelo Governador do Estado, será publicado por
meio de decreto.

Parágrafo único - O Regimento Interno disporá sobre o
funcionamento e a competência das Câmaras e do Conselho Pleno,
bem como sobre a composição deste.

Art. 195 - A assistência da Fazenda Pública estadual junto ao
Conselho de Contribuintes será exercida pela advocacia do Estado,
na forma que dispuser o regulamento.

Art. 196 - Os membros do Conselho e os advogados do Estado
serão remunerados por sessão a que comparecerem, na forma e nas
condições estabelecidas em decreto do Poder Executivo, em
atendimento à necessidade dos serviços.

Art. 197 - É vedada a realização de mais de uma sessão de
julgamento por dia em cada Câmara, independentemente da
quantidade de PTAs incluídos em pauta.

Art. 198 - Caracteriza renúncia tácita ao mandato de Conselheiro:
I - o descumprimento, por duas vezes a cada semestre, do prazo

fixado em regulamento para a redação do acórdão;
II - o não-comparecimento a três sessões consecutivas.
Parágrafo único - O disposto no “caput” não se aplica quando

apresentada justificativa prévia, fundamentada e por escrito, e esta
seja aceita pelo Presidente do Conselho.

Art. 199 - Perderá a qualidade de membro do Conselho de
Contribuintes o representante da Fazenda Pública estadual que
durante o mandato se licenciar para tratar de interesses particulares,
exercer cargo em comissão, se aposentar, for exonerado ou demitido
de seu cargo efetivo, ou suspenso de suas atividades.

CAPÍTULO VII
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DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 200 - A representação fiscal para fins penais relativa aos crimes

contra a ordem tributária definidos nos arts. 1° e 2° da Lei Federal n°
8.137, de 27 de dezembro de 1990, será encaminhada ao Ministério
Público para o procedimento criminal cabível, nos casos previstos em
regulamento, após proferida decisão final na esfera administrativa
sobre a exigência fiscal do crédito tributário correspondente.”.

Art. 3° - O item 10 da Tabela F anexa à Lei n° 6.76 3, 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. 4° - Ficam convalidados os procedimentos adota dos pelos

contribuintes, a partir de 1° de janeiro de 2006 at é a data do início de
vigência desta lei, relativamente ao disposto no art. 20-K da Lei n°
6.763, de 1975.

Art. 5° - Os incisos I e II do § 20 do art. 12 da L ei n° 6.763, de 1975,
parágrafo acrescentado pela Lei n° 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, de cobertura, de tecidos e

artefatos de cama, banho e mesa, inclusive subprodutos de fiação e
tecelagem;

II - de calçados, de saltos, solados e palmilhas para calçados e de
bolsas e cintos.”.

Art. 6° - Fica o Poder Executivo autorizado a adota r o programa de
parcelamento de débitos fiscais relacionados com o Imposto sobre
Operações Relativas à Circulação de Mercadorias - ICM - e o ICMS,
suas multas e demais acréscimos legais, vencidos até 31 de outubro
de 2007, constituídos ou não, inscritos ou não em dívida ativa,
inclusive ajuizados, nos termos dos Convênios ICMS n°s 51, de 18 de
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abril de 2007, e 107, de 10 de setembro de 2007, celebrados no
Conselho Nacional de Política Fazendária - Confaz -, e do
regulamento, que estabelecerá as condições e requisitos necessários
à sua implementação.

§ 1° - O débito será consolidado na data do pedido de ingresso no
programa, com todos os acréscimos legais vencidos previstos na
legislação vigente na data dos respectivos fatos geradores da
obrigação tributária.

§ 2° - Poderão ser incluídos na consolidação os val ores
espontaneamente denunciados ou informados pelo contribuinte à
repartição fazendária decorrentes de infrações relacionadas a débitos
do ICM e do ICMS vencidos até 31 de outubro de 2007.

§ 3° - O débito consolidado poderá ser pago:
I - à vista:
a) com 90% (noventa por cento) de redução de multas;
b) com 70% (setenta por cento) de redução de juros;
II - em duas parcelas iguais e sucessivas:
a) com 88% (oitenta e oito por cento) de redução de multas;
b) com 68% (sessenta e oito por cento) de redução de juros;
III - em três parcelas iguais e sucessivas:
a) com 86% (oitenta e seis por cento) de redução de multas;
b) com 66% (sessenta e seis por cento) de redução de juros;
IV - em quatro parcelas iguais e sucessivas:
a) com 84% (oitenta e quatro por cento) de redução de multas;
b) com 64% (sessenta e quatro por cento) de redução de juros;
V - em cinco ou em até cento e oitenta parcelas iguais e sucessivas,

com redução de 50% (cinqüenta por cento) das multas punitivas e
moratórias e 40% (quarenta por cento) dos demais acréscimos e
encargos.

§ 4° - Serão aplicados juros equivalentes à taxa re ferencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - Selic -, acumulada
mensalmente e calculada a partir do mês subseqüente à homologação
ou 1% (um por cento) relativamente ao mês em que o pagamento
estiver sendo efetuado, caso a taxa Selic ainda não tenha sido
divulgada.

§ 5° - As reduções a que se refere este artigo não se acumulam com
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quaisquer outras concedidas para o pagamento do tributo, inclusive
com os benefícios de que tratam as Leis n°s 12.733,  de 30 de
dezembro de 1997, 15.273, de 29 de julho de 2004, e 16.318, de 11
de agosto de 2006, à exceção da redução prevista no § 3° do art. 53
da Lei n° 6.763, de 1975.

§ 6° - A formalização de pedido de ingresso no prog rama a que se
refere o “caput” deste artigo, que deverá ser efetuada até 29 de
fevereiro de 2008, implica o reconhecimento dos débitos tributários
nele incluídos, ficando condicionada à desistência de eventuais
recursos, ações ou embargos à execução fiscal, com renúncia ao
direito sobre o qual se fundam, nos autos judiciais respectivos e à
desistência de eventuais impugnações, defesas e recursos
apresentados no âmbito administrativo.

§ 7° - O pagamento da parcela única ou da primeira parcela deverá
ser realizado até 31 de março de 2008.

§ 8° - Relativamente ao parcelamento previsto neste  artigo:
I - para os pagamentos acima de cento e vinte parcelas, poderá ser

exigida garantia, nos termos de regulamento;
II - no pagamento de parcela em atraso serão aplicados os

acréscimos legais previstos na legislação do ICMS;
III - aplicam-se os benefícios previstos neste artigo ao saldo

remanescente de crédito tributário objeto de parcelamento em curso,
observado o disposto no § 5°;

IV - o valor das parcelas não poderá ser inferior a R$500,00
(quinhentos reais);

V - não será exigida do sujeito passivo autorização para débito
automático das parcelas em conta-corrente mantida em instituição
financeira conveniada com a Secretaria de Estado de Fazenda;

VI - não será aplicada a Tabela Price para liquidação do crédito
tributário;

VII - na hipótese de desistência ou revogação do parcelamento:
a) será imediatamente promovida a reconstituição do saldo devedor,

com todos os ônus legais e a restauração das multas que tenham sido
reduzidas;

b) do saldo reconstituído na forma prevista na alínea “a”, será
abatida a importância efetivamente recolhida nos termos deste artigo.
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§ 9° - 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
parcelados nos termos definidos em regulamento.

§ 10 - Implica revogação do parcelamento:
I - a inobservância de qualquer das exigências estabelecidas neste

artigo;
II - o atraso, por prazo superior a noventa dias, no pagamento de

qualquer parcela;
III - a desconstituição da garantia a que se refere o inciso I do § 8°;
IV - o inadimplemento do imposto devido por mais de noventa dias,

relativamente a fatos geradores ocorridos após a data da
homologação do ingresso no programa.

§ 11 - O disposto neste artigo não autoriza a restituição ou a
compensação de importâncias já recolhidas.

§ 12 - Na hipótese de crédito tributário relativo ao ICMS devido até
31 de outubro de 2007, havendo pagamento à vista, em espécie, pelo
sujeito passivo, na forma deste artigo, ficará excluída a parcela do
crédito tributário cujo fato gerador seja anterior a sessenta meses
contados da data de intimação do lançamento de ofício.

Art. 7° - Aplica-se o disposto no art. 6° ao crédit o tributário relativo às
taxas de gerenciamento, de fiscalização e de expediente do sistema
de transporte coletivo:

I - intermunicipal, de que tratam o item 1 da Tabela C da Lei n°
6.763, de 1975, e o § 1° do art. 11 da Lei n° 11.40 3, de 21 de janeiro
de 1994;

II - metropolitano, de que trata o § 2° do art. 11 da Lei n° 11.403, de
1994.

Art. 8° - Aplica-se o disposto no art. 6° ao crédit o tributário relativo a
multas por infração à legislação florestal, autuado até 31 de outubro
de 2007, formalizado ou não.



2406

Art. 9º - O “caput” do art. 5° da Lei n° 12.733, de  30 de dezembro de
1997, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 5° - O contribuinte com crédito tributário in scrito 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. 10 - O inciso III do “caput” do art. 3° e o in ciso III do “caput” do
art. 10 da Lei n° 14.937, de 23 de dezembro de 2003 , passam a
vigorar com a seguinte redação, ficando o art. 3º acrescido do
seguinte § 6º:

“Art. 3° - (...)
III - veículo automotor novo com até 127 HP de potência bruta

(SAE), de motorista portador de deficiência físico-motora cuja
habilitação seja restrita a veículo especialmente equipado, ainda que
apenas com direção hidráulica ou câmbio automático, de série ou não;

(...)
§ 6° - Na hipótese do inciso VIII do “caput” deste artigo, os valores já

pagos serão restituídos ao contribuinte, nos termos do regulamento,
proporcionalmente ao período entre a data do furto ou roubo do
veículo e a data de sua devolução ao proprietário.

(...)
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. 11 - O art. 1°, o inciso II do “caput” do art.  2° e o “caput” do art.
5° da Lei n° 16.318, de 11 de agosto de 2006, passa m a vigorar com a
seguinte redação:

“Art. 1° - O Poder Executivo concederá desconto par a pagamento de
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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. 2° - (...)
II - incentivador o sujeito passivo de tributos estaduais que possua o

crédito definido no art. 1° e que apóie financeiram ente projeto
desportivo;

(...)
Art. 5° - O crédito definido no art. 1° 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. 12 - 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.

§ 1° - O disposto neste artigo não autoriza a resti tuição ou a
compensação de importâncias já recolhidas.

§ 2° - Mediante requerimento do interessado, que de verá ser
efetuado até 29 de fevereiro de 2008, a extinção do crédito tributário
prevista no “caput” deste artigo 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;
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IV - desistência de eventuais honorários de sucumbência.
Art. 13 - Fica o Poder Executivo autorizado, na forma e nas

condições previstas em regulamento, a dispensar 75% (setenta e
cinco por cento) do ICMS decorrente do não-estorno de crédito fiscal
cujos fatos geradores tenham ocorrido em período anterior a 15 de
setembro de 1996, bem como a dispensar a cobrança de 100% (cem
por cento) de juros e multas referentes às operações de exportação
de ferro fundido bruto (ferro-gusa) e ferroligas classificados,
respectivamente, nas posições 7201 e 7202 da Nomenclatura
Brasileira de Mercadorias – Sistema Harmonizado – NBM-SH.

§ 1° - O requerimento para liquidação do crédito tr ibutário nos
termos deste artigo, que deverá ser efetuado até 29 de fevereiro de
2008, implica o reconhecimento dos débitos tributários nele incluídos,
ficando condicionada à desistência de eventuais recursos, ações ou
embargos à execução fiscal, com renúncia ao direito sobre o qual se
fundam, nos autos judiciais respectivos e à desistência de eventuais
impugnações, defesas e recursos apresentados no âmbito
administrativo.

§ 2° - As reduções a que se refere este artigo não se acumulam com
quaisquer outras concedidas para o pagamento do tributo, inclusive
com os benefícios de que tratam as Leis n°s 12.733,  de 30 de
dezembro de 1997, 15.273, de 29 de julho de 2004, e 16.318, de 11
de agosto de 2006.

§ 3° - O pagamento em parcela única ou da primeira parcela, no
caso de parcelamento, deverá ser realizado até 31 de março de 2008.

§ 4° - Relativamente ao parcelamento de que trata o  § 3° deste
artigo:

I - poderá ser pago em, no máximo, sessenta parcelas;
II - poderá ser exigida garantia, nos termos de regulamento;
III - no pagamento de parcela em atraso serão aplicados os

acréscimos legais previstos na legislação do ICMS;
IV - aplicam-se os benefícios previstos neste artigo ao saldo

remanescente de crédito tributário objeto de parcelamento, observado
o disposto no § 2°;

V - o valor das parcelas não poderá ser inferior a R$500,00
(quinhentos reais);
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VI - serão aplicados juros equivalentes à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - Selic -, acumulada mensalmente
e calculada a partir do mês subseqüente à homologação, ou 1% (um
por cento) relativamente ao mês em que o pagamento for efetuado,
caso a taxa Selic ainda não tenha sido divulgada;

VII - na hipótese de desistência ou revogação do parcelamento:
a) será imediatamente promovida a reconstituição do saldo devedor,

com todos os ônus legais e a restauração das multas que tenham sido
reduzidas;

b) do saldo reconstituído na forma prevista na alínea “a”, será
abatida a importância efetivamente recolhida nos termos deste artigo.

§ 5° - 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
parcelados nos termos definidos em regulamento.

§ 6° - Implica revogação do parcelamento:
I - a inobservância de qualquer das exigências estabelecidas neste

artigo;
II - o atraso, por prazo superior a noventa dias, no pagamento de

qualquer parcela;
III - a desconstituição da garantia a que se refere o inciso II do § 4°;
IV - o inadimplemento do imposto devido por mais de noventa dias,

relativamente a fatos geradores ocorridos após a data da
homologação do parcelamento de que trata este artigo.

§ 7° - O disposto neste artigo não autoriza a resti tuição ou a
compensação de importâncias já recolhidas.

Art. 14 - Fica o Poder Executivo autorizado a extinguir, nas
condições previstas em regulamento, o crédito tributário da Taxa de
Expediente devida pela promoção de sorteio na modalidade
denominada bingo, bingo permanente, sorteio numérico ou similar,
instituída pelo art. 1º da Lei nº 11.985, de 20 de novembro de 1995,
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relativamente aos fatos geradores que tenham ocorrido em período
anterior a 26 de dezembro de 2001, formalizado ou não, inclusive o
inscrito em dívida ativa, ajuizada ou não a sua cobrança.

§ 1º - O disposto neste artigo não autoriza a restituição ou a
compensação de importâncias já recolhidas.

§ 2º - Mediante requerimento do interessado, que deverá ser
efetuado até 29 de fevereiro de 2008, a extinção do crédito tributário
prevista no “caput” ficará condicionada ao atendimento dos seguintes
requisitos:

I - reconhecimento do crédito tributário autuado ou denunciado, e
desistência formal e definitiva de sua discussão administrativa ou
judicial;

II - pagamento das custas e demais despesas processuais, inclusive
honorários advocatícios, se for o caso;

III - desistência de eventuais honorários de sucumbência.
Art. 15 - As multas a que se refere o § 11 do art. 53 da Lei n° 6.763,

de 1975, terão as mesmas reduções previstas naquele parágrafo,
caso seja sanada a irregularidade e efetuado o pagamento integral no
prazo de até sessenta dias contados da data de publicação desta lei.

Art. 16 - As modificações relativas ao PTA introduzidas por esta lei
serão aplicadas aos processos em curso a partir de sua vigência,
preservados os atos processuais até então praticados.

Art. 17 - As alterações no inciso I do § 1º do art. 187 da Lei nº 6.763,
de 1975, introduzidas por esta lei, somente terão efeito para os
mandatos que se iniciarem a partir da publicação desta lei.

Art. 18 - Fica o Poder Executivo autorizado a reduzir para 8 (oito)
Ufemgs o valor da taxa para emissão de segunda via do Certificado
de Registro e de Licenciamento de Veículo - CRLV.

Art. 19 - Ficam revogados:
I - a partir da data de publicação desta lei, o § 16 do art. 12, o § 5°

do art. 91, o inciso IV do art. 120-A e o art. 230 da Lei n° 6.763, de
1975, e o art. 10 da Lei n° 14.066, de 22 de novemb ro de 2001;

II - a partir do primeiro dia do terceiro mês subseqüente ao da
publicação desta lei, os arts. 36 a 38 e o § 1° do art. 203 da Lei n°
6.763, de 1975, e a Lei n° 13.470, de 17 de janeiro  de 2000.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, salvo:
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I - as alterações introduzidas no art. 12 da Lei n° 6.763, de 1975, e
na Tabela F anexa à mesma lei, que entrarão em vigor noventa dias
contados da data de sua publicação;

II - os §§ 1° e 6° do art. 91 da Lei n° 6.763, de 1 975, cujos efeitos
retroagirão a 1° de julho de 2007;

III - os arts. 131 a 200 da Lei n° 6.763, de 1975, que entrarão em
vigor no primeiro dia do terceiro mês subseqüente ao de sua
publicação;

IV - os §§ 9° e 10 do art. 53 e o item 1 do § 4° do  art. 56 da Lei n°
6.763, de 1975, que entrarão em vigor em 1° de abri l de 2008.

Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente e relator - Agostinho Patrús Filho -

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

1.608/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.608/2007, de autoria da Deput ada Gláucia
Brandão, que declara de utilidade pública a Ação Social Portas
Abertas - Aspa -, 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
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° 1.608/2007
Declara de utilidade pública a entidade Ação Social Portas Abertas -

Aspa -, com sede no Município de Ribeirão das Neves.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de  utilidade pública a en tidade Ação Social

Portas Abertas - Aspa -, com sede no Município de Ribeirão das
Neves.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gilberto Abramo, relator -

Gláucia Brandão.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
1.629/2007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.629/2007, de autoria do Deput ado Dalmo

Ribeiro Silva, que declara de utilidade pública a Associação
Comunitária da Comunidade de Retiro do Lago, com sede no
Município de Carmo do Cajuru, 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° 1.629/2007
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária da

Comunidade de Retiro do Lago, com sede no Município de Carmo do
Cajuru.

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

Comunitária da Comunidade de Retiro do Lago, com sede no
Município de Carmo do Cajuru.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gilberto Abramo, relator -

Gláucia Brandão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.655/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.655/2007, de autoria do Deput ado Délio
Malheiros, que declara de utilidade pública a Associação de
Assistência Social Antioquia - Aasa -, com sede no Município de Além
Paraíba, foi aprovado em turno único, com a Emenda n° 1.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
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final, que está de acordo com o aprovado.
PROJETO DE LEI N° 1.655/2007

Declara de utilidade pública a Associação de Assistência Social
Antioquia de Além Paraíba - Aasa -, com sede no Município de Além
Paraíba.

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

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

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

Rosângela Reis.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.670/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.670/2007, de autoria dos Depu tados Sávio
Souza Cruz, Adalclever Lopes, Antônio Júlio, Getúlio Neiva, Gilberto
Abramo, Ivair Nogueira, José Henrique, Luiz Tadeu Leite e Vanderlei
Miranda, que dá denominação ao trecho da Rodovia MG-060 que liga
a localidade de Vianópolis, em Betim, ao Município de São José da
Varginha, 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° 1.670/2007
Dá denominação ao trecho da Rodovia MG-060 que liga a localidade

de Vianópolis, no Município de Betim, ao Município de São José da
Varginha.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1°- Fica denominado Rodovia Deputado Lúcio de Souza Cruz o

trecho da Rodovia MG-060 que liga a localidade de Vianópolis, no
Município de Betim, ao Município de São José da Varginha.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
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Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

Rosângela Reis.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.676/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.676/2007, de autoria do Gover nador do
Estado, que autoriza o Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas
Gerais a abrir créditos suplementares ao seu orçamento para o
exercício de 2007, 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° 1.676/2007
Autoriza o Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais a

abrir créditos suplementares ao seu orçamento para o exercício de
2007.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica o Tribunal de Justiça Militar do Est ado 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 de despesas de pessoal e encargos
sociais, de outras despesas correntes e de investimento.

§ 1° - As despesas a que se refere o “caput” deste artigo serão
financiadas com recursos provenientes da anulação total ou parcial de
dotações do respectivo orçamento.

§ 2° - O Tribunal de Justiça Militar comunicará a s uplementação de
que trata esta lei, no prazo de dois dias úteis, à Secretaria de Estado
de Planejamento e Gestão, para as providências operacionais.

§ 3° - Os créditos abertos no grupo de despesa Pess oal e Encargos
Sociais observarão as limitações determinadas pela Lei
Complementar Federal n° 101, de 4 de maio de 2000.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 20 de dezembro de 2007.
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Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -
Vanderlei Jangrossi - Antônio Júlio.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
1.681/2007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.681/2007, de autoria do Deput ado Zé Maia,

que declara de utilidade pública a entidade denominada Guarda Mirim
de Iturama, com sede no Município de Iturama, foi aprovado em turno
único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N° 1.681/2007
Declara de utilidade pública a entidade Guarda Mirim de Iturama,

com sede no Município de Iturama.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a ent idade Guarda Mirim

de Iturama, com sede no Município de Iturama.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Rosângela Reis, relatora -

Gláucia Brandão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.684/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.684/2007, de autoria do Deput ado André
Quintão, que declara de utilidade pública o Projeto Caminhando
Juntos - Procaj -, com sede no Município de Diamantina, 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.
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PROJETO DE LEI N° 1.684/2007
Declara de utilidade pública a entidade Projeto Caminhando Juntos -

Procaj Diamantina -, com sede no Município de Diamantina.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de  utilidade pública a en tidade Projeto

Caminhando Juntos - Procaj Diamantina -, com sede no Município de
Diamantina.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gilberto Abramo, relator -

Gláucia Brandão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.687/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.687/2007, de autoria do Deput ado Antônio
Carlos Arantes, que declara de utilidade pública a Associação
Comunitária do Clube Campestre de São José do Jacuri Canto da
Cachoeira - Ascanto -, com sede no Município de São José do Jacuri,
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° 1.687/2007
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária do Clube

Campestre de São José do Jacuri Canto da Cachoeira - Ascanto -,
com sede no Município de São José do Jacuri.

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

Comunitária do Clube Campestre de São José do Jacuri Canto da
Cachoeira - Ascanto -, com sede no Município de São José do Jacuri.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gilberto Abramo, relator -

Gláucia Brandão.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
1.688/2007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.688/2007, de autoria do Deput ado Antônio

Carlos Arantes, que declara de utilidade pública a Associação
Comunitária dos Amigos da Cidade de São José do Jacuri - Ascajac -,
com sede no Município de São José do Jacuri, 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° 1.688/2007
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos Amigos

da Cidade de São José do Jacuri - Ascajac -, com sede no Município
de São José do Jacuri.

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

Comunitária dos Amigos da Cidade de São José do Jacuri - Ascajac -,
com sede no Município de São José do Jacuri.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gilberto Abramo, relator -

Gláucia Brandão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.691/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.691/2007, de autoria do Deput ado Wander
Borges, que declara de utilidade pública o Movimento de Mulheres de
Timóteo, com sede nesse Município, foi aprovado em turno único, na
forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
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final, que está de acordo com o aprovado.
PROJETO DE LEI N° 1.691/2007

Declara de utilidade pública a entidade Movimento de Mulheres de
Timóteo, com sede no Município de Timóteo.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a ent idade Movimento de

Mulheres de Timóteo, com sede no Município de Timóteo.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Rosângela Reis, relatora -

Gláucia Brandão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.693/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.693/2007, de autoria do Deput ado Wander
Borges, que declara de utilidade pública a Associação União, Amor e
Integração Social - Uais -, 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° 1.693/2007
Declara de utilidade pública a  Associação  União,  Amor e

Integração Social - Uais -, com sede no Município de Sabará.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação União,

Amor e Integração Social - Uais -, com sede no Município de Sabará.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gilberto Abramo, relator -

Gláucia Brandão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.695/2007
Comissão de Redação
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O Projeto de Lei n° 1.695/2007, de autoria do Deput ado Antônio
Carlos Arantes, que declara de utilidade pública a Associação Casa
da Sopa Francisco de Assis, com sede no Município de Claraval, 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° 1.695/2007
Declara de utilidade pública a Associação Casa da Sopa Francisco

de Assis, com sede no Município de Claraval.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Casa da

Sopa Francisco de Assis, com sede no Município de Claraval.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gilberto Abramo, relator -

Gláucia Brandão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.696/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.696/2007, de autoria do Deput ado Antônio
Júlio, que declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais - Apae - de Jaíba, 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° 1.696/2007
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos

Excepcionais - Apae - de Jaíba, 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
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Amigos dos Excepcionais - Apae - de Jaíba, com sede nesse
Município.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gilberto Abramo, relator -

Gláucia Brandão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.701/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.701/2007, de autoria do Deput ado Sebastião
Helvécio, que declara de utilidade pública o Centro Comunitário Pró-
Desenvolvimento do Bairro Carlos Chagas, com sede no Município de
Juiz de Fora, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N° 1.701/2007
Declara de utilidade pública o Centro Comunitário Pró-

Desenvolvimento do Bairro Carlos Chagas, com sede no Município de
Juiz de Fora.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Cen tro Comunitário

Pró-Desenvolvimento do Bairro Carlos Chagas, com sede no
Município de Juiz de Fora.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Rosângela Reis, relatora -

Gláucia Brandão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.702/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.702/2007, de autoria do Deput ado Wander
Borges, que declara de utilidade pública o Centro Mineiro de
Reabilitação Auditiva - Cemear -, com sede no Município de Belo
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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° 1.702/2007
Declara de utilidade pública o Centro Mineiro de Reabilitação

Auditiva - Cemear -, 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 Mineiro de

Reabilitação Auditiva - Cemear -, com sede no Município de Belo
Horizonte.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gilberto Abramo, relator -

Gláucia Brandão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.710/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.710/2007, de autoria do Deput ado Delvito
Alves, que declara de utilidade pública o Centro Polivalente de
Atividades Sociais, Culturais e Ambientais - Cepasa -, 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° 1.710/2007
Declara de utilidade pública o Centro Polivalente de Atividades

Sociais, Culturais e Ambientais - Cepasa -, com sede no Município de
Unaí.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Cen tro Polivalente de

Atividades Sociais, Culturais e Ambientais - Cepasa -, com sede no
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Município de Unaí.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gilberto Abramo, relator -

Gláucia Brandão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.713/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.713/2007, de autoria do Deput ado Luiz
Humberto Carneiro, que declara de utilidade pública a Associação
Comunidade Vida - ACV -, com sede no Município de Uberlândia, foi
aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N° 1.713/2007
Declara de utilidade pública a Associação Comunidade Vida - ACV -,

com sede no Município de Uberlândia.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de  utilidade  pública a A ssociação

Comunidade Vida - ACV -, com sede no Município de Uberlândia.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gilberto Abramo, relator -

Gláucia Brandão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.714/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.714/2007, de autoria do Deput ado Luiz
Humberto Carneiro, que declara de utilidade pública a entidade
denominada Terra Fértil, com sede no Município de Uberlândia, foi
aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
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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° 1.714/2007

Declara de utilidade pública a entidade Terra Fértil, com sede no
Município de Uberlândia.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a ent idade Terra Fértil,

com sede no Município de Uberlândia.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gilberto Abramo, relator -

Gláucia Brandão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.715/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.715/2007, de autoria do Deput ado Luiz
Humberto Carneiro, que declara de utilidade  pública a  Associação
Assistencial Vida e Esperança - AVE -, com sede no Município de
Uberlândia, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N° 1.715/2007
Declara de utilidade pública a Associação Assistencial Vida e

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

Assistencial Vida e Esperança - AVE -, com sede no Município de
Uberlândia.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gilberto Abramo, relator -

Gláucia Brandão.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
1.721/2007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.721/2007, de autoria do Deput ado Alberto

Pinto Coelho, que declara de utilidade pública a Associação
Beneficente e Promocional El Shaday, 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.

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

PROJETO DE LEI N° 1.721/2007
Declara de utilidade pública a Associação Beneficente e

Promocional El Shaday, 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

Beneficente e Promocional El Shaday, com sede no Município de
Eugenópolis.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

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

1.727/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.727/2007, de autoria do Deput ado Alberto
Pinto Coelho, que declara de utilidade pública a Casa Beneficente São
Vicente de Paulo, com sede no Município de Senador Firmino, 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° 1.727/2007
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Declara de utilidade pública a entidade Casa Beneficente São
Vicente de Paulo, com sede no Município de Senador Firmino.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a ent idade Casa

Beneficente São Vicente de Paulo, com sede no Município de
Senador Firmino.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

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

1.729/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.729/2007, de autoria do Deput ado Doutor
Viana, que declara de utilidade pública a Associação Pró-Mutirão de
Palmópolis - Assopromp -, 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° 1.729/2007
Declara de utilidade pública a Associação  Pró-Mutirão de

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

Mutirão de Palmópolis - Assopromp -, com sede no Município de
Palmópolis.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

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

1.737/2007
Comissão de Redação



2426

O Projeto de Lei n° 1.737/2007, de autoria do Gover nador do
Estado, que 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, foi aprovado em turno
único, com a Emenda n° 2.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N° 1.737/2007
Autoriza a abertura de crédito suplementar ao Orçamento Fiscal do

Estado em favor do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir  crédito

suplementar ao Orçamento Fiscal do Estado em favor do Tribunal de
Justiça do Estado de Minas Gerais, no valor de R$161.971.144,65
(cento e sessenta 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$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 setenta e um mil cento e quarenta e quatro reais e sessenta e
cinco centavos).

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

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



2427

servidor para o Funfip previsto para o corrente exercício, no valor de
R$15.600.000,00 (quinze 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
centavos);

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

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

Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 20 de dezembro de 2007.
Gláucia Brandão, Presidente - Agostinho Patrús Filho, relator -

Gilberto Abramo.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº

1.738/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 1.738/2007, de autoria do Governador do
Estado, que 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, foi aprovado em turno
único, na forma do Substitutivo nº 1.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1º do art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.738/2007
Autoriza a abertura de crédito suplementar ao Orçamento Fiscal do

Estado em favor do Ministério Público do Estado de Minas Gerais e de
crédito especial para a restituição decorrente da extinção do Fundo
Máquinas para o Desenvolvimento - Fundomaq.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito

suplementar ao Orçamento Fiscal do Estado em favor do Ministério
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Público do Estado de Minas Gerais, no valor de até R$47.628.862,12
(quarenta e sete milhões seiscentos e vinte e oito mil oitocentos e
sessenta e dois reais e doze centavos), para atender a:

I - despesas com pessoal e encargos sociais, no valor de até
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);

III - investimentos, no valor de até R$1.156.212,12 (um milhão cento
e cinqüenta e seis mil duzentos e doze reais e doze 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$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 até R$2.000.000,00 (dois milhões de
reais);

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

IV - da anulação de dotação orçamentária própria de inversões
financeiras, no valor de até R$1.000.000,00 (um milhão de reais);

V - da anulação de dotação orçamentária própria de investimentos,
no valor de R$156.212,12 (cento e cinqüenta e seis mil duzentos e
doze reais e doze centavos).

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 - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito especial,
até o montante de R$72.000.000,00 (setenta e dois milhões de reais),
destinado à restituição decorrente da extinção do Fundo Máquinas
para o Desenvolvimento - Fundomaq -, instituído pela Lei nº 15.695,
de 21 de julho de 2005, ou a outras despesas decorrentes de sua
execução, utilizando-se dos recursos conforme hipóteses previstas no
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art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 20 de dezembro de 2007.
Gláucia Brandão, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Agostinho

Patrús Filho.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.744/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.744/2007, de autoria do Deput ado Walter
Tosta, que declara de utilidade pública o Projeto VemSer Saúde Nota
10, com sede no Município de Contagem, 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° 1.744/2007
Declara de utilidade pública a entidade Projeto VemSer - Saúde

Nota 10, 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 Projeto

VemSer - Saúde Nota 10, com sede no Município de Contagem.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

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

1.746/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.746/2007, de autoria do Deput ado Sebastião
Costa, que declara de utilidade pública a Obra Unida Abrigo São
Vicente de Paulo, com sede no Município de Miradouro, 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° 1.746/2007

Declara de utilidade pública o Abrigo São Vicente de Paulo, com
sede no Município de Miradouro.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Abr igo São Vicente de

Paulo, com sede no Município de Miradouro.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

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

1.757/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.757/2007, de autoria da Deput ada Elisa Costa,
que declara de utilidade pública o Centro de Desenvolvimento Social,
Cultural e Comunitário São Francisco de Assis, com sede no
Município de Caratinga, 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° 1.757/2007
Declara de utilidade pública o Centro de Desenvolvimento Social,

Cultural e Comunitário São Francisco de Assis, com sede no
Município de Caratinga.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Cen tro de

Desenvolvimento Social, Cultural e Comunitário São Francisco de
Assis, com sede no Município de Caratinga.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2007.
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Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -
Gilberto Abramo.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
1.769/2007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.769/2007, de autoria do Deput ado Eros

Biondini, que declara de utilidade pública a Associação Monte Tabor,
com sede no Município de Cataguases, 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° 1.769/2007
Declara de utilidade pública a Associação Monte Tabor, com sede

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

Tabor, com sede no Município de Cataguases.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

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

1.771/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.771/2007, de autoria do Deput ado Djalma
Diniz, que denomina Rodovia Sebastião Gomes dos Reis – Tatão
Sampaio – o trecho da estrada que liga o Município de Sericita à BR-
262, 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° 1.771/2007
Dá denominação ao trecho da rodovia que liga o Município de

Sericita à BR-262.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica denominado Rodovia Sebastião Gomes d os Reis -

Tatão Sampaio - o trecho da rodovia que liga o Município de Sericita à
BR-262.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

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

1.773/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.773/2007, de autoria do Deput ado André
Quintão, que declara de utilidade pública a Associação do Movimento
Cultural Negro de Manhuaçu, foi aprovado em turno único, na forma
original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N° 1.773/2007
Declara de utilidade pública a Associação do Movimento Cultural

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

Movimento Cultural Negro de Manhuaçu, com sede no Município de
Manhuaçu.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

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

1.774/2007
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Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.774/2007, de autoria do Deput ado André

Quintão, que declara de utilidade pública a Associação Regional dos
Portadores de Deficiência - Arpode -, com sede no Município de
Manhuaçu, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N° 1.774/2007
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. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Regional

dos Portadores de Deficiência - Arpode -, com sede no Município de
Manhuaçu.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

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

1.777/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.777/2007, de autoria do Deput ado Almir
Paraca, que declara de utilidade pública a Associação dos Amigos e
Moradores do Bairro Santos Reis - Amoras -, com sede no Município
de Montes Claros, 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° 1.777/2007
Declara de utilidade pública a Associação dos Amigos e Moradores

do Bairro Santos Reis - Amoras -, com sede no Município de Montes
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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 Comissões, 19 de dezembro de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

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

1.779/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.779/2007, de autoria do Deput ado Célio
Moreira, que altera a Lei n° 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, 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° 1.779/2007
Altera a Lei n° 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. 1° - O art. 1° da Lei n° 15.279, de 2 de agost o de 2004, passa a

vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o La r dos Idosos

Sagrado Coração de Jesus, com sede no Município de Cordisburgo.”.
Art. 2° - A ementa da Lei n° 15.279, de 2004, passa  a ser: “Declara

de utilidade pública o Lar dos Idosos Sagrado Coração de Jesus, com
sede no Município de Cordisburgo”.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2007.
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Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -
Gilberto Abramo.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
1.787/2007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.787/2007, de autoria do Deput ado Luiz

Humberto Carneiro, que declara de utilidade pública a Associação
Metodista de Assistência Social - Amas -, com sede no Município de
Uberlândia, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N° 1.787/2007
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. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Metodista

de Assistência Social - Amas -, com sede no Município de Uberlândia.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

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

1.790/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.790/2007, de autoria do Deput ado Chico Uejo,
que declara de utilidade pública a Associação dos Aposentados e
Pensionistas de São Gotardo - AAPSG -, 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.
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PROJETO DE LEI N° 1.790/2007
Declara de utilidade pública a Associação dos Aposentados e

Pensionistas de São Gotardo - AAPSG -, com sede no Município de
São Gotardo.

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

Aposentados e Pensionistas de São Gotardo - AAPSG -, com sede no
Município de São Gotardo.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

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

1.793/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.793/2007, de autoria do Deput ado Wander
Borges, que declara de utilidade pública a Comissão Reconstrutora da
Igreja de Nossa Senhora da Soledade, 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° 1.793/2007
Declara de utilidade pública a entidade 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. 1° - Fica declarada de utilidade pública a ent idade Comissão

Reconstrutora da Igreja de Nossa Senhora da Soledade, com sede no
Município de Sabará.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

Gilberto Abramo.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
1.805/2007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.805/2007, de autoria do Gover nador do

Estado, que altera a Lei Delegada n° 124, de 25 de janeiro de 2007, e
dá outras providências, foi aprovado no 2° turno, c om as Emendas n°s

1 a 3 ao vencido no 1° turno.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a

técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N° 1.805/2007
Altera as Leis Delegadas n° 91, de 29 de janeiro de  2003, e n° 124,

de 25 de janeiro de 2007, que dispõem sobre a estrutura orgânica
básica da Universidade do Estado de Minas Gerais e da Secretaria de
Estado de Governo; as Leis Delegadas n° 174 e n° 17 5, de 26 de
janeiro de 2007, que dispõem sobre o Grupo de Direção e
Assessoramento dos Quadros Gerais de cargos de provimento em
comissão e as funções gratificadas da administração direta e da
administração autárquica e fundacional do Poder Executivo, e dá
outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - As alíneas “b” e “c” do inciso V do art. 3° da Lei Delegada n°

91, de 29 de janeiro de 2003, com a redação dada pelo art. 1° da Lei
Delegada n° 143, de 25 de janeiro de 2007, passam a  vigorar com a
seguinte redação:

“Art. 3° - (...)
V - (...)
b) Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação;
c) Pró-Reitoria de Ensino e Extensão.”.
Art. 2° - Fica criada, na estrutura orgânica básica  da Secretaria de

Estado de Governo, a Assessoria Técnico-Legislativa, passando o
inciso V do art. 3° da Lei Delegada n° 124, de 25 d e janeiro de 2007, a
vigorar acrescido da seguinte alínea “c”, renumerando-se as demais:

“Art. 3° - (...)
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V - (...)
c) Assessoria Técnico-Legislativa;”.
Art. 3° - Ficam criados os seguintes quantitativos de DAD-unitário, a

que se refere a Lei Delegada n° 174, de 26 de janei ro de 2007:
I - 175,41 (cento e setenta e cinco vírgula quarenta e uma) unidades

destinadas à Secretaria de Estado de Governo;
II - 41,25 (quarenta e uma vírgula vinte e cinco) unidades destinadas

à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável;

III - 7 (sete) unidades destinadas à Secretaria de Estado de
Planejamento e Gestão;

IV - 18,50 (dezoito vírgula cinqüenta) unidades destinadas à
Advocacia-Geral do Estado.

§ 1° - Em virtude da criação de que trata o “caput”  deste artigo, o
quantitativo de DAD-unitário, constante no item IV.1 do Anexo IV da
Lei Delegada n° 174, de 2007, passa a ser de:

I - 1.088,82 (mil e oitenta e oito vírgula oitenta e duas) unidades para
a Secretaria de Estado de Governo;

II - 378,41 (trezentas e setenta e oito vírgula quarenta e uma)
unidades para a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável;

III - 1.253,75 (mil duzentas e cinqüenta e três vírgula setenta e
cinco) unidades para a Secretaria de Estado de Planejamento e
Gestão;

IV - 432 (quatrocentas e trinta e duas) unidades para a Advocacia-
Geral do Estado.

§ 2° - Em decorrência da criação de que trata o “ca put” deste artigo,
os itens IV.2.11, IV.2.12, IV.2.13 e IV.2.17 do Anexo IV da Lei
Delegada n° 174, de 2007, passam a vigorar na forma  do Anexo I
desta lei.

§ 3° - A identificação dos cargos alterados em deco rrência do
disposto no “caput” e as respectivas formas de recrutamento serão
estabelecidas em decreto, observado o disposto no art. 6° da Lei
Delegada n° 174, de 2007.

Art. 4° - Ficam criadas 39 (trinta e nove) unidades  de FGD-unitário, a
que se refere a Lei Delegada n° 174, de 2007, desti nadas à Secretaria
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de Estado de Planejamento e Gestão.
§ 1° - Em virtude da criação de que trata o “caput” , o quantitativo de

FGD-unitário da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão,
constante no item IV.1 do Anexo IV da Lei Delegada n° 174, de 2007,
passa a ser de 1.590 (mil quinhentas e noventa) unidades.

§ 2° - A identificação e a destinação das funções g ratificadas criadas
no “caput” deste artigo serão fixadas em decreto.

Art. 5° - Ficam extintas 567,20 (quinhentas e sesse nta e sete vírgula
vinte) unidades de DAI-unitário, a que se refere a Lei Delegada n°
175, de 26 de janeiro de 2007, destinadas ao Instituto Mineiro de
Agropecuária - IMA.

§ 1° - Em virtude da extinção de que trata o “caput ”, o quantitativo de
DAI-unitário do IMA, constante no item IV.1 do Anexo IV da Lei
Delegada n° 175, de 2007, passa a ser de 518 (quinh entas e dezoito)
unidades.

§ 2° - Em decorrência do disposto no “caput”, o item V.14.2 do
Anexo V da Lei Delegada n° 175, de 2007, passa a vi gorar na forma
do Anexo II desta lei.

§ 3° - A identificação dos cargos alterados em deco rrência do
disposto no “caput” e as respectivas formas de recrutamento serão
estabelecidas em decreto, observado o disposto no art. 6° da Lei
Delegada n° 175, de 2007.

Art. 6° - Ficam criadas 838,60 (oitocentas e trinta  e oito vírgula
sessenta) unidades de FGI-unitário, a que se refere a Lei Delegada n°
175, de 2007, destinadas ao IMA.

§ 1° - Em virtude da criação de que trata o “caput”  deste artigo, o
quantitativo de FGI-unitário do IMA, constante no item IV.1 do Anexo
IV da Lei Delegada n° 175, de 2007, passa a ser de 838,60
(oitocentas e trinta e oito vírgula sessenta) unidades.

§ 2° - A identificação e as destinações das funções  gratificadas
criadas no “caput” deste artigo serão fixadas em decreto.

Art. 7° - Ficam criados trinta cargos de provimento  em comissão de
recrutamento amplo de Gestor de Ensino e Pesquisa, lotados na
Fundação João Pinheiro.

§ 1° - O vencimento dos cargos de que trata este ar tigo corresponde
a uma parcela fixa mensal de R$7.000,00 (sete mil reais).
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§ 2° - Os cargos de Gestor de Ensino e Pesquisa ser ão providos por
profissionais com título de doutor, pré-qualificados nos termos de
regulamento e com conhecimentos na área temática específica de
atuação, conforme edital publicado e divulgado pela internet no
mínimo trinta dias antes do início do processo.

§ 3° - A identificação e a codificação dos cargos c riados em
decorrência do disposto no “caput” serão estabelecidas em decreto.

§ 4° - A pré-qualificação de que trata o § 2° deste  artigo não gera
direito à nomeação para o cargo de provimento em comissão a que se
refere o “caput”.

§ 5° - Os cargos a que se refere o “caput” terão jo rnada de trabalho
de quarenta horas semanais.

§ 6° - Os cargos de que trata este artigo serão ext intos em 31 de
janeiro de 2011.

Art. 8° - Poderá ser reduzida para vinte e quatro h oras semanais a
jornada de trabalho do ocupante de cargo de Professor nomeado para
cargo de provimento em comissão do Grupo de Direção e
Assessoramento da administração autárquica e fundacional,
responsável pela chefia de departamento acadêmico ou pela
coordenação de curso ou centro em universidade estadual.

Parágrafo único - O servidor de que trata o “caput” fará jus ao
vencimento do cargo de provimento em comissão em que esteja
investido, proporcional à jornada de trinta horas semanais.

Art. 9° - Cada membro da comissão técnica a que se refere o § 1° do
art. 10 da Lei n° 12.733, de 30 de dezembro de 1997 , terá direito a
retribuição pecuniária até o valor de R$750,00 (setecentos e cinqüenta
reais) por mês, nos termos do regulamento.

Art. 10 - O § 1° do art. 4° da Lei n° 16.833, de 20  de julho de 2007,
passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 4° - (...)
§ 1° - A gratificação de que trata este artigo corr esponde ao índice

estabelecido para cada nível de GTE previsto na tabela constante no
Anexo II desta lei, sendo apurada com base na aplicação do índice
básico utilizado para o cálculo dos vencimentos do servidor da
Secretaria da Assembléia Legislativa, limitada a sua concessão ao
valor correspondente a quinhentas e sessenta e sete GTEs-1 para
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cada área de atuação prevista no Anexo III, podendo haver
compensação entre valores relativos a esse limite para atender às
áreas com maior necessidade de realização dos trabalhos.”.

Art. 11 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 20 de dezembro de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Agostinho Patrús Filho, relator -

Gláucia Brandão.
Anexo I

(a que se refere o § 2° do art. 3° da Lei n° , de d e de 2007)
“Anexo IV

Quantitativos de Valores Unitários e de Cargos de Provimento em
Comissão

(a que se referem o § 2° do art. 2°, o § 4° do art.  8°, o § 2° do art. 14 e
o inciso I do § 1° do art. 16 da Lei Delegada n° 17 4, de 26 de janeiro

de 2007)
(...)

IV.2 - Quantitativos de Cargos de Provimento em Comissão Atribuídos
aos Órgãos do Poder Executivo

(a que se refere o § 3° do art. 2° da Lei Delegada n° 174, de 26 de
janeiro de 2007)

(...)
* - A tabela referente ao subitem IV.2.11 - Secretaria de Estado de

Governo foi publicada no “Diário do Legislativo” de 21.12.2007.
(...)
* -  A tabela referente ao subitem IV.2.12 - Secretaria de Estado de

Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável foi publicada no
“Diário do Legislativo” de 21.12.2007.

* -  A tabela referente ao subitem IV.2.13 - Secretaria de Estado de
Planejamento e Gestão foi publicada no “Diário do Legislativo” de
21.12.2007.

(...)
* -  A tabela referente ao subitem IV.2.17 - Advocacia-Geral do

Estado foi publicada no “Diário do Legislativo” de 21.12.2007.
* -  A tabela referente ao Conselho de Administração de Pessoal foi

publicada no “Diário do Legislativo” de 21.12.2007.
Anexo II
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(a que se refere o § 2° do art. 5° da Lei n° , de d e de 2007)
“Anexo V

(a que se referem o § 3° do art. 2° e os arts. 10, 11, 16, 17 e 18 da Lei
Delegada n° 175, de 26 de janeiro de 2007)

Quantitativo de Cargos de Provimento em Comissão e de Funções
Gratificadas Específicas Criadas e Extintas e sua Correlação

(...)
V.14 - Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA

(...)
* -  A tabela referente ao subitem V.14.2 - Quantitativo de Cargos de

Provimento em Comissão do Grupo de Direção e Assessoramento -
DAI foi publicada no “Diário do Legislativo” de 21.12.2007.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
1.822/2007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.822/2007, de autoria do Deput ado Sargento

Rodrigues, que declara de utilidade pública o Núcleo de Composição
em Parcerias de Projetos & Ações - O Proação -, 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° 1.822/2007
Declara de utilidade pública o Núcleo de Composição de Parcerias

em Projetos & Ações - O Proação -, com sede no Município de Belo
Horizonte.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Núc leo de Composição

de Parcerias em Projetos & Ações - O Proação -, com sede no
Município de Belo Horizonte.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -
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Gilberto Abramo.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N°

1.887/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Resolução n° 1.887/2007, de autoria da  Mesa da
Assembléia, que dispõe sobre as especialidades e as atribuições dos
cargos de provimento efetivo da Secretaria da Assembléia Legislativa
e dá outras providências, foi aprovado no 2° turno,  na forma do
Substitutivo nº 1 ao vencido no 1° turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 1.887/2007
Dispõe sobre as especialidades e as atribuições dos cargos de

provimento efetivo da Secretaria da Assembléia Legislativa e dá
outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1º - O ingresso na carreira correspondente aos cargos efetivos

do Quadro de Pessoal da Secretaria da Assembléia Legislativa dar-
se-á no primeiro padrão de vencimento da classe inicial do respectivo
cargo, observado o disposto no “caput” do art. 5º da Resolução nº
5.130, de 4 de maio de 1993.

Parágrafo único - As especialidades dos cargos de provimento
efetivo da Assembléia Legislativa, com as respectivas atribuições e
exigências de escolaridade e formação específica, passam a ser as
constantes no Anexo desta resolução.

Art. 2º - O edital de concurso público para provimento de cargos
efetivos no Quadro de Pessoal da Secretaria da Assembléia
Legislativa poderá prever:

I - áreas de seleção distintas para as especialidades previstas no
Anexo desta resolução, em razão das características da atividade a
ser desempenhada;

II - necessidade de realização de treinamento específico para o
desempenho das atribuições do cargo;
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III - prova de títulos;
IV - restrições e condicionantes decorrentes de atividade inerente ao

cargo a ser provido.
Art. 3º - A escolaridade e a formação específica exigidas para as

especialidades previstas no Anexo desta resolução devem ser
reconhecidas pelo Ministério da Educação - MEC.

Art. 4º - O servidor ocupante de cargo do Quadro de Pessoal da
Secretaria da Assembléia Legislativa deverá realizar, mediante
convocação, deslocamento ou viagem a serviço da instituição, para
desempenho de atividades compreendidas no âmbito de suas
atribuições.

Art. 5º - O edital de concurso público destinado ao provimento do
cargo de Técnico de Apoio Legislativo nas especialidade de Policial
Legislativo Feminino e de Policial Legislativo Masculino preverá, além
de outros, os seguintes requisitos de caráter eliminatório:

I - aprovação em avaliação de idoneidade moral e social e em
exames psicotécnico, de esforço físico e de capacidade física e
mental;

II - comprovação de ausência de antecedentes criminais.
§ 1º - O quantitativo de vagas para a especialidade de Policial

Legislativo Feminino não poderá exceder 25% (vinte e cinco por
cento) das vagas destinadas, no edital, à especialidade de Policial
Legislativo Masculino.

§ 2º - Na hipótese de nomeação de candidatos acima do número de
vagas previstas no edital, será observado o disposto no § 1º deste
artigo em relação ao número de vagas que forem preenchidas.

Art. 6º - A Secretaria da Assembléia Legislativa, com o objetivo de
identificar o titular no desempenho de suas funções, expedirá carteira
de identificação funcional de Deputados e servidores, com fé pública e
validade em todo o território nacional.

§ 1º - O servidor ocupante do cargo de Técnico de Apoio Legislativo
nas especialidades de Policial Legislativo Feminino e de Policial
Legislativo Masculino, no efetivo exercício das atribuições típicas
descritas nos itens 2.9 e 2.10 do Anexo desta resolução, portará
carteira de identificação policial expedida na forma do disposto neste
artigo.
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§ 2º - A Mesa da Assembléia estabelecerá, por meio de
regulamento, as normas de emissão, controle e recolhimento da
carteira a que se refere este artigo.

Art. 7º - O enquadramento do servidor ativo na data da publicação
desta resolução nas especialidades previstas no Anexo dar-se-á:

I - na especialidade de Agente de Apoio Legislativo, prevista no item
1.1 do Anexo desta resolução, no caso de servidor ocupante do cargo
de Agente de Apoio Legislativo;

II - na especialidade de Policial Legislativo Feminino e Policial
Legislativo Masculino, previstas nos itens 2.9 e 2.10 do Anexo desta
resolução, no caso de servidor ocupante do cargo de Técnico de
Apoio Legislativo que tenha sido nomeado em decorrência de
aprovação em concurso público para o cargo de Agente de Segurança
previsto no Anexo IV da Resolução nº 5.086, de 31 de agosto de
1990;

III - na especialidade de Técnico de Apoio Legislativo, prevista no
item 2.1 do Anexo desta resolução, no caso de servidor ocupante do
cargo de Técnico de Apoio Legislativo que não se enquadre no
disposto no inciso II do “caput” deste artigo;

IV - nas especialidades previstas no Anexo desta resolução relativas
ao cargo de Analista Legislativo, no caso de servidor ocupante desse
cargo, mantida a especialidade na qual o servidor estava enquadrado,
nos termos do Anexo VII da Resolução nº 5.086, de 1990.

Parágrafo único - Na hipótese de não-coincidência de
especialidades, para fins de aplicação do disposto no inciso IV do
"caput" deste artigo, o enquadramento dar-se-á, conforme o caso, nos
termos de regulamento da Assembléia Legislativa, observando-se a
correlação entre as atribuições previstas no Anexo desta resolução e
nos Anexos IV e VII da Resolução nº 5.086, de 1990.

Art. 8º - Para fins de desenvolvimento do servidor na carreira e
aplicação do disposto no § 2º do art. 1º da Lei nº 16.833, de 20 de
julho de 2007, serão incluídos, na forma de regulamento da
Assembléia Legislativa, padrões de vencimento em classes das
carreiras instituídas pela Lei nº 15.014, de 15 de janeiro de 2004, e
pela Resolução nº 5.214, de 23 de dezembro de 2003, conforme se
segue:
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I - o VL-17:
a) na Classe I do cargo de Agente de Apoio Legislativo, prevista nos

Anexos I e IV da Lei nº 15.014, de 2004;
b) na Classe I do cargo de Agente de Execução das Atividades da

Secretaria, prevista no Anexo V da Lei nº 15.014, de 2004;
II - o VL-57:
a) na Classe III do cargo de Técnico de Apoio Legislativo, prevista

no Anexo IV da Lei nº 15.014, de 2004;
b) na Classe II dos cargos de Analista Legislativo e de Procurador,

prevista no Anexo I da Lei nº 15.014, de 2004;
c) na Classe III do cargo de Oficial de Execução das Atividades da

Secretaria, prevista no Anexo V da Lei nº 15.014, de 2004;
d) na Classe II do cargo de Técnico de Execução das Atividades da

Secretaria, prevista no Anexo V da Lei nº 15.014, de 2004;
III - o VL-60:
a) na Classe Especial do cargo de Técnico de Apoio Legislativo,

prevista no Anexo IV da Lei nº 15.014, de 2004;
b) na Classe II dos cargos de Analista Legislativo e de Procurador,

prevista no Anexo I da Lei nº 15.014, de 2004;
c) na Classe Especial do cargo de Oficial de Execução das

Atividades da Secretaria, prevista no Anexo V da Lei nº 15.014, de
2004;

d) na Classe II do cargo de Técnico de Execução das Atividades da
Secretaria, prevista no Anexo V da Lei nº 15.014, de 2004.

Art. 9º - O inciso II do art. 4º da Resolução nº 5.305, de 22 de junho
de 2007, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 4º - (...)
II - os pertencentes à estrutura dos gabinetes institucionais da Mesa,

das Lideranças, da Ouvidoria Parlamentar e das Presidências de
Comissão, em quantitativo de cargos e pontuação cujo somatório não
exceda trinta por cento da totalidade daqueles previstos no inciso I do
‘caput’ deste artigo.“.

Art. 10 - Ficam extintos com a vacância os cargos de Agente de
Apoio Legislativo e de Agente de Execução das Atividades da
Secretaria.

Art. 11 - Ficam transformados três cargos de Analista Legislativo,
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código AL-AN, a que se refere o art. 3º da Lei nº 15.014, de 15 de
janeiro de 2004, em três cargos de Procurador, código AL-PR.

Art. 12 - O “caput” do art. 11 da Resolução nº 5.195, de 4 de julho de
2000, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 11 - O CFAL terá a duração de, no máximo, um semestre, com
carga horária mínima de cento e oitenta horas e máxima de duzentos
e setenta horas, aí incluídas as atividades em sala de aula e as
extraclasse.”.

Art. 13 - Ficam revogados os §§ 2º, 3º e 4º do art. 67, o § 4º do art.
69, o art. 71 e o inciso II do “caput” do art. 227 da Resolução nº 800,
de 5 de janeiro de 1967; o art. 78, os §§ 2º, 3º e 4º do art. 80, o § 2º
do art. 81, o art. 83, o § 2º do art. 85 e o inciso II do “caput” do art. 199
da Deliberação da Mesa nº 269, de 4 de maio de 1983; e o Anexo VII
da Resolução nº 5.086, de 31 de agosto de 1990.

Art. 14 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente e relator - Gláucia Brandão -

Gilberto Abramo - Agostinho Patrús Filho.
Anexo

(a que se refere o parágrafo único do art. 1º da Resolução nº , de de
de 2007)

Especialidades, Atribuições e Escolaridade dos Cargos de Provimento
Efetivo da Secretaria da Assembléia Legislativa

Cargo Efetivo de Nível Fundamental de Escolaridade
1 - Cargo: Agente de Apoio Legislativo.
1.1 - Especialidade: Agente de Apoio Legislativo.
Escolaridade: nível fundamental.
Atribuições:
Realizar tarefas de suporte à atividade fim do setor de lotação

relacionadas com:
- prestação de atendimento ao público;
- operação de microcomputador, de equipamentos de audiovisual e

de reprografia;
- manutenção de computadores, de impressoras e de máquinas de

calcular;
- conferência, registro e arquivamento de documentos;
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- recebimento, armazenamento, controle e expedição de materiais;
- elaboração de relatórios, pesquisas e demonstrativos de pequena

complexidade;
- limpeza e conservação de documentos e equipamentos;
- conferência de estoque e de documentos que envolvam cálculos

de pequena complexidade;
- outras atribuições compatíveis com a especialidade do cargo.
Cargo Efetivo de Nível Médio de Escolaridade
2 - Cargo: Técnico de Apoio Legislativo.
2.1 - Especialidade: Técnico de Apoio Legislativo.
Escolaridade: nível médio.
Atribuições:
- preparar e recuperar informações, instruir processos e auxiliar na

execução de trabalhos relacionados com a atividade fim do órgão de
sua lotação;

- acompanhar a tramitação dos atos e procedimentos administrativos
e das proposições legislativas;

- auxiliar na implantação, na execução e no acompanhamento de
projetos de natureza administrativa;

- realizar trabalhos de digitação, operar microcomputador e
organizar arquivos técnicos setoriais;

- preparar documentos para análise, indexação e microfilmagem;
- auxiliar, informar e atender usuários relativamente a pesquisas em

livros e periódicos do acervo da instituição;
- prestar atendimento ao público;
- realizar estudos e pesquisas;
- elaborar documentos de interesse do órgão de sua lotação;
- manter organizados os anais da instituição;
- elaborar, analisar e revisar documentos de caráter financeiro;
- realizar levantamentos de disponibilidade financeira ou

orçamentária e elaborar relatórios;
- realizar outras atribuições compatíveis com a especialidade do

cargo.
2.2 - Especialidade: Técnico em Edificações.
Escolaridade: nível médio com formação técnica em Edificações e

registro no órgão de fiscalização profissional competente.
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Atribuições:
- executar desenhos estruturais, arquitetônicos, elétricos, hidráulicos

e de cabeamento estruturado em mídia eletrônica;
- especificar produtos, materiais e equipamentos para construção

civil e prestar assistência técnica quanto a sua utilização;
- acompanhar e fiscalizar a execução de obras civis;
- participar da execução de serviços de manutenção de

equipamentos e de instalações em edificações;
- elaborar orçamentos de obras civis e projetos de pequeno porte;
- realizar outras atribuições compatíveis com a especialidade do

cargo.
2.3 - Especialidade: Técnico em Eletrônica.
Escolaridade: nível médio com formação técnica em Eletrônica e

registro no órgão de fiscalização profissional competente.
Atribuições:
- realizar projeto, instalação e manutenção de equipamentos e

sistemas eletroeletrônicos e de informática;
- prestar apoio a atividades técnicas, executar programas, implantar

e acompanhar projetos, sob a orientação do responsável;
- especificar instrumentos, equipamentos e materiais de uso em

sistemas eletrônicos de áudio, vídeo e acionamentos elétricos;
- operar o sistema de áudio no Plenário, nos Plenarinhos, no

Auditório e em eventos externos;
- responsabilizar-se pelo recebimento e pela conferência técnica de

peças e equipamentos;
- realizar outras atribuições compatíveis com a especialidade do

cargo.
2.4 - Especialidade: Técnico em Eletrotécnica.
Escolaridade: nível médio com formação técnica em Eletrotécnica e

registro no órgão de fiscalização profissional competente.
Atribuições:
- elaborar e desenvolver pequenos projetos de infra-estrutura para

telecomunicações e instalações elétricas em edificações;
- realizar operação e manutenção de subestações elétricas de média

tensão;
- colaborar na elaboração de documentos e de editais de compras e
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serviços de eletricidade e de cabeamento estruturado e na
manutenção dos prontuários das instalações elétricas;

- acompanhar e fiscalizar obras e serviços de eletricidade e de
cabeamento estruturado, inclusive quanto a atividades de
manutenção;

- responsabilizar-se pelo recebimento e pela conferência técnica de
materiais e serviços relacionados a eletricidade e a cabeamento
estruturado;

- realizar outras atribuições compatíveis com a especialidade do
cargo.

2.5 - Especialidade: Técnico em Enfermagem.
Escolaridade: nível médio com formação técnica em Enfermagem e

registro no órgão de fiscalização profissional competente.
Atribuições:
- auxiliar o enfermeiro no planejamento, na programação, na

orientação e na supervisão das atividades de assistência de
enfermagem;

- executar atividades de assistência de enfermagem, exceto aquelas
privativas do enfermeiro;

- organizar o ambiente de trabalho em conformidade com as normas
e os procedimentos de biossegurança;

- fazer registros e elaborar relatórios técnicos;
- realizar outras atribuições compatíveis com a especialidade do

cargo.
2.6 - Especialidade: Técnico em Mecânica.
Escolaridade: nível médio com formação técnica em Mecânica e

registro no órgão de fiscalização profissional competente.
Atribuições:
- planejar, executar e fiscalizar procedimentos de manutenção

mecânica em máquinas e equipamentos;
- participar da elaboração de editais de compras e serviços

referentes a elevadores e a sistemas de ar condicionado;
- especificar materiais, instrumentos e equipamentos;
- executar desenhos estruturais em mídia eletrônica;
- acompanhar a execução de contratos de manutenção de veículos;
- especificar e acompanhar a execução de reparos automotivos;
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- responsabilizar-se pelo recebimento e pela conferência técnica de
peças e de serviços automotivos bem como de veículos adquiridos ou
alugados pela instituição;

- realizar outras atribuições compatíveis com a especialidade do
cargo.

2.7 - Especialidade: Técnico em Telecomunicações.
Escolaridade: nível médio com formação técnica em

Telecomunicações e registro no órgão de fiscalização profissional
competente.

Atribuições:
- instalar, operar e fazer a manutenção de equipamentos e de

sistemas de telecomunicações;
- especificar instrumentos, equipamentos e materiais de uso em

sistemas de telecomunicações;
- responsabilizar-se pelo recebimento e pela conferência técnica de

peças e equipamentos;
- realizar outras atribuições compatíveis com a especialidade do

cargo.
2.8 - Especialidade: Técnico Gráfico.
Escolaridade: nível médio.
Atribuições:
- preparar e operar copiadoras, equipamentos e impressoras nos

diversos formatos e unidades de impressão;
- editar textos e imagens para impressão;
- efetuar o controle de qualidade do material a ser utilizado e do

produto final;
- realizar outras atribuições compatíveis com a especialidade do

cargo.
2.9 - Especialidade: Policial Legislativo Feminino.
Escolaridade: nível médio.
Atribuições:
- executar atividades de segurança, policiamento, orientação e

manutenção da ordem nas dependências da instituição;
- garantir a segurança de Deputados, servidores e autoridades nas

dependências da instituição e acompanhá-los por determinação do
Presidente;
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- proceder à identificação de pessoas, à retenção de armas ou de
instrumentos agressivos e à inspeção de entrada e saída de veículos
e objetos nas dependências da Assembléia Legislativa;

- proceder à revista de pessoas do sexo feminino nas dependências
da Assembléia Legislativa;

- executar revistas em banheiros, vestiários e espaços de uso
exclusivo de pessoas do sexo feminino;

- escoltar presos e depoentes do sexo feminino sob a
responsabilidade da instituição;

- impedir a colocação de cartazes, emblemas, bandeiras, escritos e
ornamentos não autorizados pelo órgão competente;

- efetuar a detenção de pessoa que cometer delito ou perturbar a
ordem nas dependências da instituição;

- informar à chefia imediata a ocorrência de prática delituosa ou de
conduta que possa comprometer o desempenho das atividades do
órgão;

- realizar atividades de defesa do patrimônio da instituição;
- controlar e fiscalizar o uso do cartão de identificação funcional dos

servidores;
- prevenir e combater incêndios nas dependências da instituição e

coordenar a Brigada de Incêndio;
- colaborar em inquéritos ou investigações de natureza policial;
- prestar apoio em atividades de cerimonial;
- realizar outras atribuições compatíveis com a especialidade do

cargo.
2.10 - Especialidade: Policial Legislativo Masculino.
Escolaridade: nível médio.
Atribuições:
- executar atividades de segurança, policiamento, orientação e

manutenção da ordem nas dependências da instituição;
- garantir a segurança do Presidente da Assembléia Legislativa;
- garantir a segurança de Deputados, servidores e autoridades nas

dependências da instituição e acompanhá-los por determinação do
Presidente;

- proceder à identificação de pessoas, à retenção de armas ou de
instrumentos agressivos e à inspeção de entrada e saída de veículos
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e objetos nas dependências da Assembléia Legislativa;
- proceder à revista de pessoas do sexo masculino nas

dependências da Assembléia Legislativa;
- executar revistas em banheiros, vestiários e espaços de uso

exclusivo de pessoas do sexo masculino;
- escoltar presos e depoentes do sexo masculino sob a

responsabilidade da instituição;
- impedir a colocação de cartazes, emblemas, bandeiras, escritos e

ornamentos não autorizados pelo órgão competente;
- efetuar a detenção de pessoa que cometer delito ou perturbar a

ordem nas dependências da instituição;
- informar à chefia imediata a ocorrência de prática delituosa ou de

conduta que possa comprometer o desempenho das atividades do
órgão;

- realizar atividades de defesa do patrimônio da instituição;
- controlar e fiscalizar o uso do cartão de identificação funcional dos

servidores;
- prevenir e combater incêndios nas dependências da instituição e

coordenar a Brigada de Incêndio;
- colaborar em inquéritos ou investigações de natureza policial;
- conduzir veículo automotor em função do desempenho de suas

atribuições;
- prestar apoio em atividades de cerimonial;
- realizar outras atribuições compatíveis com a especialidade do

cargo.
Cargos Efetivos de Nível Superior de Escolaridade
3 - Cargo: Analista Legislativo.
3.1 - Especialidade: Analista Legislativo.
Escolaridade: curso superior de graduação.
Atribuições:
- realizar trabalhos técnicos relacionados com as atividades da

Secretaria da Assembléia Legislativa;
- participar do planejamento, da execução e do acompanhamento de

atividades, projetos e eventos de natureza institucional;
- redigir documentos e elaborar relatórios de natureza administrativa

ou institucional;
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- realizar pesquisas e estudos técnicos relacionados com sua área
de atuação;

- coletar e preparar dados para a elaboração de quadros
estatísticos, demonstrativos e relatórios;

- acompanhar e orientar a execução de atividades relacionadas à
instituição;

- ministrar palestras e cursos promovidos pela instituição sobre
assunto relacionado a sua área de atuação;

- realizar outras atribuições compatíveis com a especialidade do
cargo.

3.2 - Especialidade: Analista de Projetos Educacionais.
Escolaridade: curso superior de graduação.
Atribuições:
- identificar as demandas de capacitação de pessoal e de formação

política bem como planejar, organizar, implementar, acompanhar e
avaliar atividades destinadas a esses fins;

- planejar, orientar e controlar atividades de estudo, pesquisa e
produção de conhecimento nas áreas temáticas de interesse da
instituição;

- organizar e manter atualizados cadastros de instituições e
especialistas de sua área de atuação;

- promover intercâmbio e acompanhar parcerias com entidades
afins;

- ministrar palestras e cursos promovidos pela instituição sobre
assunto relacionado asua área de atuação;

- realizar outras atribuições compatíveis com a especialidade do
cargo.

3.3 - Especialidade: Analista de Recursos Humanos.
Escolaridade: curso superior de graduação.
Atribuições:
- prestar assessoramento aos órgãos da instituição nas atividades

relacionadas a gestão de pessoal;
- planejar, organizar, implementar, acompanhar e avaliar processos

internos e externos de suprimento de pessoal;
- participar de processos de integração e ambientação de novos

Deputados e de novos servidores;
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- identificar as demandas de capacitação e de desenvolvimento de
pessoal bem como planejar, organizar, implementar, acompanhar e
avaliar atividades destinadas a esses fins;

- acompanhar os processos de pesquisa de clima organizacional,
avaliação de desempenho, estágio probatório e desenvolvimento do
servidor na carreira;

- organizar e manter atualizados cadastros de instituições e
especialistas;

- promover intercâmbio e acompanhar parcerias com entidades
afins;

- planejar e desenvolver, em parceria com outros órgãos da
instituição, campanhas e programas sobre melhorias das condições
funcionais e de qualidade de vida;

- pesquisar, desenvolver e implementar novas técnicas e
metodologias de sua área de atuação;

- ministrar palestras e cursos promovidos pela instituição sobre
assunto relacionado à sua área de atuação;

- realizar outras atribuições compatíveis com a especialidade do
cargo.

3.4 - Especialidade: Analista de Sistemas.
Escolaridade: curso superior de graduação com formação em

Ciência da Computação, em Sistemas de Informação ou em áreas
afins ou com especialização na área de Computação.

Atribuições:
- desenvolver, implantar e manter sistemas informatizados;
- especificar e implantar produtos e serviços de informática;
- configurar e administrar a infra-estrutura de informática da

instituição;
- oferecer suporte a usuários de informática e capacitá-los;
- realizar pesquisas, avaliações e estudos técnicos em sua área de

atuação;
- realizar outras atribuições compatíveis com a especialidade do

cargo.
3.5 - Especialidade: Arquiteto.
Escolaridade: curso superior de graduação com formação em

Arquitetura e registro no órgão de fiscalização profissional
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competente.
Atribuições:
- realizar atividades de planejamento, projetos, cálculos,

coordenação e fiscalização relacionadas à execução de serviços
referentes a edificações e suas obras complementares, arquitetura
paisagística e arquitetura de interiores;

- elaborar projeto arquitetônico, estrutural, hidrossanitário, elétrico
em baixa tensão, de central de gás, de prevenção e de combate a
incêndio;

- realizar estudos e pesquisas relacionadas à construção de obras
de caráter artístico ou monumental bem como daquelas tombadas
pelo patrimônio histórico;

- prestar assessoramento na elaboração de editais de licitação sobre
assuntos referentes à sua área de atuação;

- realizar vistoria de imóveis para fins de obtenção de financiamento
no Fundo  de  Apoio Habitacional da Assembléia Legislativa -
Fundhab -;

- realizar outras atribuições compatíveis com a especialidade do
cargo.

3.6 - Especialidade: Arquivista.
Escolaridade: curso superior de graduação com formação em

Arquivologia.
Atribuições:
- executar registro e tratamento técnico de documentos arquivísticos

da instituição;
- planejar e manter bases de dados de documentos sob a guarda de

sua unidade administrativa;
- contribuir para o planejamento e a implementação de bancos de

dados de documentação arquivística nos órgãos da instituição;
- controlar o fluxo de documentos em suportes diversos;
- conduzir a gestão de informações, atender a consultas e realizar

pesquisas;
- coordenar atividades de preparação de documentos para

arquivamento;
- participar da elaboração e da atualização de tabelas de prazos

relativos a guarda e destinação final de documentos;
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- orientar os servidores quanto à organização e à preservação de
documentos arquivísticos;

- realizar outras atribuições compatíveis com a especialidade do
cargo.

3.7 - Especialidade: Assistente Social.
Escolaridade: curso superior de graduação com formação em

Serviço Social e registro no órgão de fiscalização profissional
competente.

Atribuições:
- participar de projetos e programas de adequação funcional do

servidor e de preparação para a aposentadoria;
- desenvolver em conjunto com profissionais das áreas de medicina,

de psicologia e outras o estudo e o acompanhamento de casos
específicos de natureza social;

- prestar atendimento familiar em caso de moléstia grave e de
falecimento de servidor;

- elaborar relatórios técnicos e sistematizados, por meio de dados
estatísticos, das atividades de assistência social;

- realizar avaliação socioeconômica do servidor para
acompanhamento de processo funcional;

- emitir laudos e pareceres técnicos relacionados a matéria
específica de Serviço Social;

- realizar estudos, orientar, implantar, coordenar e executar projetos
e programas na área de Serviço Social;

- ministrar palestras e cursos promovidos pela instituição sobre
assunto relacionado à sua área de atuação;

- realizar outras atribuições compatíveis com a especialidade do
cargo.

3.8 - Especialidade: Bibliotecário.
Escolaridade: curso superior de graduação com formação em

Biblioteconomia.
Atribuições:
- atuar na composição, na preservação e na organização de acervos

de bibliotecas e de centros de documentação da instituição;
- definir critérios para seleção, armazenamento, catalogação e

recuperação, em meios diversos, de informações de interesse da
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instituição;
- participar do planejamento, do desenvolvimento, da manutenção e

da gestão de bancos de dados, exclusivos ou compartilhados, de
setores da instituição;

- elaborar e manter disponível e atualizado o vocabulário controlado
para representação de assuntos em bancos de dados institucionais;

- atualizar bases de dados de sistemas de informação da instituição;
- atender a demandas de informações dos públicos interno e externo

relacionadas com atividades institucionais;
- executar programas de treinamento para operadores e usuários de

bancos de dados setoriais;
- realizar outras atribuições compatíveis com a especialidade do

cargo.
3.9 - Especialidade: Consultor Administrativo.
Escolaridade: curso superior de graduação com formação em

Administração de Empresas ou em Administração Pública.
Atribuições:
- elaborar, executar e acompanhar projetos, pesquisas e estudos

nas áreas de material, serviço, patrimônio, sistemas de informações e
organizações e métodos, voltados para o aprimoramento
organizacional;

- colher, sistematizar e interpretar dados, informações e indicadores
referentes a desempenho setorial, custos, resultados, preços e
cotações;

- prestar assessoramento nos processos de compra e de
contratação de bens e serviços;

- assessorar a gestão e a fiscalização de contratos;
- auxiliar e prestar assessoramento nas atividades de suporte

logístico da instituição;
- ministrar palestras e cursos promovidos pela instituição sobre

assunto relacionado à sua área de atuação;
- emitir pareceres e laudos;
- realizar outras atribuições compatíveis com a especialidade do

cargo.
3.10 - Especialidade: Consultor em Direito.
Escolaridade: curso superior de graduação com formação em



2459

Direito.
Atribuições:
- prestar consultoria às Comissões, aos Deputados e aos titulares

dos órgãos da Assembléia Legislativa no desempenho de suas
competências institucionais, especialmente em matérias relacionadas
a Direito Constitucional, Administrativo, Tributário, Previdenciário, do
Consumidor, Eleitoral, Financeiro e Penal, ressalvadas as atribuições
do Procurador;

- elaborar estudos, pesquisas, informações, instruções e minutas de
proposições legislativas;

- prestar assessoramento jurídico às atividades parlamentares de
fiscalização e controle externo da administração pública e fornecer
subsídios aos processos de acompanhamento e de avaliação de
políticas públicas;

- prestar consultoria temática às reuniões de Plenário, quando
necessário;

- assessorar Deputados em atividades político-parlamentares;
- realizar estudos jurídicos de apoio a atividades institucionais e

administrativas;
- prestar assessoramento em projetos e eventos de caráter

institucional;
- ministrar palestras e cursos promovidos pela instituição sobre

assunto relacionado à sua área de atuação;
- realizar outras atribuições compatíveis com a especialidade do

cargo.
3.11 - Especialidade: Consultor Legislativo.
Escolaridade: curso superior de graduação.
Atribuições:
- prestar consultoria às Comissões, aos Deputados e aos titulares

dos órgãos da Assembléia Legislativa no desempenho de suas
competências institucionais, sobre matéria relacionada à sua área de
atuação;

- elaborar estudos, pesquisas, informações, instruções e minutas de
proposições legislativas;

- prestar assessoramento às atividades parlamentares de
fiscalização e controle externo da administração pública e fornecer
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subsídios aos processos de acompanhamento e avaliação de políticas
públicas, conforme sua área de atuação;

- prestar consultoria temática às reuniões de Plenário, quando
necessário;

- assessorar Deputados em atividades político-parlamentares;
- realizar estudos de apoio a atividades institucionais e

administrativas;
- prestar assessoramento em projetos e eventos de caráter

institucional;
- ministrar palestras e cursos promovidos pela instituição sobre

assunto relacionado à sua área de atuação;
- realizar outras atribuições compatíveis com a especialidade do

cargo.
3.12 - Especialidade: Consultor de Processo Legislativo.
Escolaridade: curso superior de graduação.
Atribuições:
- preparar e organizar reuniões de Plenário e de Comissões;
- assessorar o Presidente e os Deputados durante as reuniões de

Plenário e de Comissões em matéria regimental ou constitucional
relacionada com o processo legislativo;

- redigir e revisar documentos do processo legislativo relativos ao
desenvolvimento dos trabalhos em Plenário e nas Comissões;

- inscrever oradores para pronunciamento no Grande Expediente
das reuniões de Plenário ou para discussão ou encaminhamento de
votação das proposições;

- prestar assessoramento ao Presidente e aos Deputados em
eventos institucionais da Assembléia Legislativa, na Capital e no
interior;

- assessorar os Deputados e prestar informações aos servidores da
instituição e ao público externo sobre questões relativas ao processo
legislativo;

- responsabilizar-se pela guarda e pelo encaminhamento de
documentos do processo legislativo;

- ministrar palestras e cursos promovidos pela instituição sobre
assunto relacionado à sua área de atuação;

- repassar informações sobre o processo legislativo aos setores
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responsáveis pela divulgação das atividades institucionais;
- realizar outras atribuições compatíveis com a especialidade do

cargo.
3.13 - Especialidade: Contador.
Escolaridade: curso superior de graduação com formação em

Ciências Contábeis e registro no órgão de fiscalização profissional
competente.

Atribuições:
- elaborar ou auxiliar na elaboração de balanços, balancetes e

demonstrativos da execução orçamentária, financeira e contábil bem
como análises, pareceres e recomendações necessários à instrução
dos processos de prestação de contas mensais e anuais dos
ordenadores de despesa;

- examinar o plano de contas e registro dos fatos da gestão
orçamentária, financeira e patrimonial da instituição;

- atuar como assistente técnico em processos judiciais, por
indicação do órgão responsável pela representação da Assembléia
nesses processos;

- prestar assessoramento no processo de elaboração da proposta
orçamentária da instituição e do Fundo de Apoio Habitacional da
Assembléia Legislativa - Fundhab -;

- realizar outras atribuições compatíveis com a especialidade do
cargo.

3.14 - Especialidade: Dentista.
Escolaridade: curso superior de graduação com formação em

Odontologia e registro no órgão de fiscalização profissional
competente.

Atribuições:
- realizar procedimentos odontológicos profiláticos e de atendimento

de urgência;
- elaborar laudos, perícias, atestados, relatórios e fichas

odontológicas;
- proceder ao exame periódico dos servidores;
- planejar e desenvolver, em parceria com outros órgãos da

instituição, campanhas e programas sobre melhorias das condições
funcionais e de qualidade de vida;
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- pesquisar, desenvolver e implementar novas técnicas e
metodologias de sua área de atuação;

- ministrar palestras e cursos promovidos pela instituição sobre
assunto relacionado à sua área de atuação;

- realizar outras atribuições compatíveis com a especialidade do
cargo.

3.15 - Especialidade: Enfermeiro.
Escolaridade: curso superior de graduação com formação em

Enfermagem e registro no órgão de fiscalização profissional
competente.

Atribuições:
- planejar, coordenar e executar os serviços de assistência de

enfermagem na Assembléia Legislativa;
- orientar, executar e supervisionar as tarefas de esterilização de

material médico e demais atividades de controle sistemático de
infecções e contaminações nos ambulatórios e consultórios do setor;

- participar do planejamento, da execução e da avaliação de
programas de promoção da saúde e prevenção de doenças e de
higiene e segurança no trabalho;

- supervisionar o trabalho do Técnico em Enfermagem;
- planejar e desenvolver, em parceria com outros setores da

instituição, campanhas e programas sobre qualidade de vida e
melhoria das condições funcionais na Assembléia Legislativa;

- pesquisar, desenvolver e implementar novas técnicas e
metodologias próprias de sua área de atuação;

- ministrar palestras e cursos promovidos pela instituição sobre
assunto relacionado à sua área de atuação;

- realizar outras atribuições compatíveis com a especialidade do
cargo.

3.16 - Especialidade: Engenheiro Civil.
Escolaridade: curso superior de graduação com formação em

Engenharia Civil e registro no órgão de fiscalização profissional
competente.

Atribuições:
- realizar atividades de planejamento, projeto, cálculo, coordenação

e fiscalização de serviços referentes a edificações, estruturas, redes
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hidráulicas e combate a incêndio;
- elaborar orçamentos, pareceres, laudos, relatórios, especificar

materiais e realizar vistorias;
- prestar assessoramento na elaboração de editais de licitação para

execução de obras, prestação de serviços e aquisição de bens;
- fiscalizar o cumprimento dos contratos administrativos em seus

aspectos técnicos;
- promover a capacitação de pessoal;
- acompanhar os processos de aprovação de projetos de obras civis

nos órgãos competentes;
- realizar outras atribuições compatíveis com a especialidade do

cargo.
3.17 - Especialidade: Engenheiro de Telecomunicações.
Escolaridade: curso superior de graduação com formação em

Engenharia de Telecomunicações e registro no órgão de fiscalização
profissional competente.

Atribuições:
- realizar atividades de planejamento, projeto, cálculo, coordenação

e fiscalização relacionadas a propagação de ondas de rádio e
antenas, comunicação de dados, redes de computação, redes de
telecomunicações, comunicação via satélite e microondas,
comunicação multimídia, telefonia, rádio, televisão, infra-estrutura e
serviços de comunicações;

- planejar, especificar, projetar e implementar sistemas de
comunicações e de transmissão de voz, dados e imagens;

- operar, inspecionar, periciar e realizar manutenção de
equipamentos e sistemas de telecomunicações;

- prestar consultoria técnica, supervisionar e coordenar estudos e
projetos de sistemas de comunicações;

- promover a capacitação de pessoal;
- realizar outras atribuições compatíveis com a especialidade do

cargo.
3.18 - Especialidade: Engenheiro Eletricista.
Escolaridade: curso superior de graduação com formação em

Engenharia Elétrica e registro no órgão de fiscalização profissional
competente.
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Atribuições:
- realizar atividades de planejamento, projeto, cálculo, coordenação

e fiscalização de serviços referentes a instalações elétricas,
acionamentos eletromecânicos, cabeamento estruturado, sistemas de
medição e controle elétrico e materiais elétricos;

- elaborar orçamentos, pareceres, laudos, relatórios e realizar
vistorias;

- operar, inspecionar, periciar e realizar manutenção de
equipamentos elétricos;

- prestar assessoramento na elaboração de editais de licitação para
execução de obras, prestação de serviços e aquisição de bens,
relacionados com sua área de atuação;

- fiscalizar o cumprimento dos contratos administrativos em seus
aspectos técnicos;

- promover a capacitação de pessoal;
- acompanhar os processos de aprovação de projetos elétricos nos

órgãos competentes;
- realizar outras atribuições compatíveis com a especialidade do

cargo.
3.19 - Especialidade: Engenheiro Mecânico.
Escolaridade: curso superior de graduação com formação em

Engenharia Mecânica e registro no órgão de fiscalização profissional
competente.

Atribuições:
- realizar atividades de planejamento, projetos, cálculos,

coordenação e fiscalização relacionadas a processos mecânicos,
máquinas de tração mecânica, elevadores, bombas e instalações de
bombeamento, veículos automotores, sistemas de produção,
transmissão e utilização de calor, sistemas de refrigeração e de ar
condicionado;

- elaborar orçamentos, pareceres, laudos, relatórios e realizar
vistorias;

- operar, inspecionar, periciar e realizar manutenção de
equipamentos elétricos;

- prestar assessoramento na elaboração de editais de licitação para
execução de obras, prestação de serviços e aquisição de bens,
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relacionados com sua área de atuação;
- fiscalizar o cumprimento dos contratos administrativos nos seus

aspectos técnicos;
- promover a capacitação de pessoal;
- acompanhar os processos de aprovação de projetos elétricos nos

órgãos competentes;
- realizar outras atribuições compatíveis com a especialidade do

cargo.
3.20 - Especialidade: Fisioterapeuta.
Escolaridade: curso superior de graduação com formação em

Fisioterapia e registro no órgão de fiscalização profissional
competente.

Atribuições:
- proceder a diagnóstico fisioterápico;
- planejar e executar tratamentos fisioterápicos;
- orientar os familiares sobre o acompanhamento do servidor em

tratamentos fisioterápicos, quando necessário;
- planejar e desenvolver, em parceria com outros órgãos da

instituição, campanhas e programas sobre melhorias das condições
funcionais e de qualidade de vida;

- pesquisar, desenvolver e implementar novas técnicas e
metodologias de sua área de atuação;

- ministrar palestras e cursos promovidos pela instituição sobre
assunto relacionado à sua área de atuação;

- realizar outras atribuições compatíveis com a especialidade do
cargo.

3.21 - Especialidade: Historiador.
Escolaridade: curso superior de graduação com formação em

História.
Atribuições:
- planejar, elaborar, orientar e desenvolver programas de pesquisa

histórica sobre o Poder Legislativo e a história política do Estado de
Minas Gerais;

- coordenar trabalhos de pesquisa, organização e análise de dados
e informações históricas;

- promover intercâmbio com instituições de pesquisa;
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- ministrar palestras e cursos promovidos pela instituição sobre
assunto relacionado à sua área de atuação;

- realizar outras atribuições compatíveis com a especialidade do
cargo.

3.22 - Especialidade: Jornalista.
Escolaridade: curso superior de graduação com formação em

Comunicação Social na área de Jornalismo e registro no órgão de
fiscalização profissional competente.

Atribuições:
- realizar a cobertura jornalística onde houver demanda da

instituição;
- divulgar as atividades institucionais de acordo com a orientação da

Assembléia Legislativa;
- redigir textos jornalísticos relacionados às atividades da instituição

e divulgá-los nos meios de comunicação;
- prestar assessoria de comunicação ao Presidente e a outras

autoridades da instituição;
- assessorar e acompanhar o trabalho dos jornalistas de outros

órgãos e entidades que necessitarem de informações sobre as
atividades da instituição;

- participar do planejamento, da execução e da avaliação de
pesquisas de opinião pública para fins institucionais;

- propor, participar da elaboração e acompanhar a execução de
ações de “marketing” institucional e de publicidade de interesse da
instituição;

- participar da elaboração, da execução e da avaliação de
estratégias de interlocução e posicionamento da instituição com seus
públicos;

- participar do planejamento, da execução e da avaliação de projetos
especiais de comunicação;

- coordenar a gestão da página da Assembléia Legislativa na
internet e na intranet;

- coordenar e executar o credenciamento dos jornalistas e dos meios
de comunicação para a cobertura jornalística das atividades
institucionais;

- produzir, redigir roteiros e editar programas de entrevistas,
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reportagens, telejornal, documentários e vídeos institucionais;
- selecionar áudio e imagens para o arquivo permanente dos

sistemas de rádio e TV da instituição;
- coordenar a gravação e a transmissão ao vivo de reuniões e

eventos institucionais;
- ancorar jornal, debate ou entrevistas gravadas ou transmitidas ao

vivo;
- redigir, gravar e enviar material jornalístico da instituição às

emissoras de rádio que o solicitarem;
- coordenar o recebimento de matérias gravadas em áudio enviadas

à Assembléia Legislativa por emissoras de rádio;
- realizar outras atribuições compatíveis com a especialidade do

cargo.
3.23 - Especialidade: Médico.
Escolaridade: curso superior de graduação com formação em

Medicina com especialização em Clínica Médica e registro no órgão
de fiscalização profissional competente.

Atribuições:
- proceder ao exame de pacientes, realizar diagnósticos e

tratamentos clínicos e de natureza profilática;
- requisitar e interpretar exames complementares;
- orientar e controlar o trabalho de enfermagem;
- atuar no controle de moléstias transmissíveis, na realização de

inquéritos epidemiológicos e em trabalhos de educação sanitária;
- encaminhar pacientes para assistência complementar;
- proceder ao exame de candidatos ao ingresso nos serviços da

instituição e ao exame periódico dos servidores;
- fornecer atestados e laudos médicos;
- realizar perícias médicas;
- realizar estudos, orientar, implantar, coordenar e executar projetos

e programas especiais de saúde no âmbito da instituição;
- planejar e desenvolver, em parceria com outros órgãos da

instituição, campanhas e programas sobre melhorias das condições
funcionais e de qualidade de vida;

- pesquisar, desenvolver e implementar novas técnicas e
metodologias de sua área de atuação;
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- ministrar palestras e cursos promovidos pela instituição sobre
assunto relacionado à sua área de atuação;

- realizar outras atribuições compatíveis com a especialidade do
cargo.

3.24 - Especialidade: Médico Cardiologista.
Escolaridade: curso superior de graduação com formação em

Medicina com especialização em Cardiologia e registro no órgão de
fiscalização profissional competente.

Atribuições:
- proceder ao exame de pacientes, realizar diagnósticos e

tratamentos clínicos e de natureza profilática;
- realizar atendimentos de urgência e de emergência cardiológicas;
- executar exames clínico-cardiológicos e eletrocardiogramas;
- requisitar e interpretar exames complementares;
- atuar em conjunto com outros especialistas em diagnósticos

diferenciais e na interpretação de exames complementares no âmbito
da cardiologia;

- orientar e controlar o trabalho de enfermagem;
- atuar no controle de moléstias transmissíveis, na realização de

inquéritos epidemiológicos e em trabalhos de educação sanitária;
- planejar e acompanhar a execução de programas de prevenção de

doenças cardiovasculares;
- encaminhar pacientes para assistência complementar;
- proceder ao exame de candidatos ao ingresso nos serviços da

instituição e ao exame periódico dos servidores;
- fornecer atestados e laudos médicos;
- realizar perícias médicas;
- realizar estudos, orientar, implantar, coordenar e executar projetos

e programas especiais de saúde no âmbito da instituição;
- planejar e desenvolver, em parceria com outros órgãos da

instituição, campanhas e programas sobre melhorias das condições
funcionais e de qualidade de vida;

- pesquisar, desenvolver e implementar novas técnicas e
metodologias de sua área de atuação;

- ministrar palestras e cursos promovidos pela instituição sobre
assunto relacionado à sua área de atuação;
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- realizar outras atribuições compatíveis com a especialidade do
cargo.

3.25 - Especialidade: Médico do Trabalho.
Escolaridade: curso superior de graduação com formação em

Medicina com especialização em Medicina do Trabalho e registro no
órgão de fiscalização profissional competente.

Atribuições:
- proceder ao exame de pacientes, realizar diagnósticos e

tratamentos clínicos e de natureza profilática;
- requisitar e interpretar exames complementares;
- orientar e controlar o trabalho de enfermagem;
- atuar no controle de moléstias transmissíveis, na realização de

inquéritos epidemiológicos e em trabalhos de educação sanitária;
- encaminhar pacientes para assistência complementar;
- proceder ao exame de candidatos ao ingresso nos serviços da

instituição e ao exame periódico dos servidores;
- fornecer atestados e laudos médicos;
- realizar perícias médicas;
- realizar estudos, orientar, implantar, coordenar e executar projetos

e programas especiais de saúde no âmbito da instituição;
- realizar estudos, pesquisas e projetos relacionados ao ambiente e

à segurança do trabalho, à ergonomia e à saúde ocupacional;
- atuar visando à prevenção de doenças, à promoção e à

preservação da saúde, tendo em vista os ambientes e as condições
de trabalho dos membros e dos servidores da instituição;

- proceder a exame do servidor visando à sua alocação em função
compatível com suas condições de saúde, quando necessário;

- comunicar formalmente ao superior competente em caso de
suspeita ou de comprovação de transtornos de saúde atribuíveis ao
trabalho;

- planejar e desenvolver, em parceria com outros órgãos da
instituição, campanhas e programas sobre melhorias das condições
funcionais e de qualidade de vida;

- pesquisar, desenvolver e implementar novas técnicas e
metodologias de sua área de atuação;

- ministrar palestras e cursos promovidos pela instituição sobre
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assunto relacionado à sua área de atuação;
- realizar outras atribuições compatíveis com a especialidade do

cargo.
3. 26 - Especialidade: Programador Visual.
Escolaridade: curso superior de graduação com formação em

Design Gráfico, em Comunicação Social na área de Publicidade e
Propaganda ou nas áreas de Artes Visuais, Artes Gráficas ou
Produção Editorial, com diploma devidamente registrado ou inscrito
nos órgãos competentes.

Atribuições:
- criar e desenvolver projetos de programação visual;
- criar e executar projetos gráficos para material impresso e páginas

na internet;
- operar processos de tratamento de imagem e de sistemas de

prova;
- participar do planejamento e da execução de programas, projetos e

campanhas de "marketing" institucional e publicidade de interesse da
instituição;

- manter e atualizar páginas na internet;
- realizar outras atribuições compatíveis com a especialidade do

cargo.
3.27 - Especialidade: Psicólogo.
Escolaridade: curso superior de graduação com formação em

Psicologia e registro no órgão de fiscalização profissional competente.
Atribuições:
- elaborar diagnóstico psicológico, inclusive com aplicação e

interpretação de testes, quando necessário, visando a orientar e a
acompanhar o processo de adequação funcional do servidor;

- prestar assessoramento à área de recursos humanos nas ações
relacionadas a gestão de pessoal;

- participar da elaboração, da implementação e do acompanhamento
de políticas de recursos humanos;

- acompanhar processo de psicoterapia do servidor, quando
necessário;

- planejar e desenvolver, em parceria com outros órgãos da
instituição, campanhas e programas sobre melhorias das condições
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funcionais e de qualidade de vida;
- pesquisar, desenvolver e implementar novas técnicas e

metodologias de sua área de atuação;
- ministrar palestras e cursos promovidos pela instituição sobre

assunto relacionado à sua área de atuação;
- realizar outras atribuições compatíveis com a especialidade do

cargo.
3.28 - Especialidade: Redator-Revisor.
Escolaridade: curso superior de graduação.
Atribuições:
- prestar consultoria às Comissões, aos Deputados e aos titulares

dos órgãos da Assembléia Legislativa no desempenho de suas
competências institucionais, sobre matéria relacionada com a sua
área de atuação.

- redigir e revisar proposições e documentos do processo legislativo;
- redigir e revisar textos, peças e publicações para divulgação

institucional;
- elaborar estudos e informações sobre assunto de sua área de

atuação;
- acompanhar os processos de elaboração dos textos produzidos em

eventos institucionais e revisá-los;
- ministrar palestras e cursos promovidos pela instituição sobre

assunto relacionado com a sua área de atuação;
- realizar outras atribuições compatíveis com a especialidade do

cargo.
3.29 - Especialidade: Relações-Públicas.
Escolaridade: curso superior de graduação com formação em

Comunicação Social na área de Relações Públicas e registro no órgão
de fiscalização profissional competente.

Atribuições:
- criar e manter canais de relacionamento entre a Assembléia e seus

públicos;
- prestar assessoria de relações públicas, infra-estrutura e logística

em eventos realizados pela Assembléia Legislativa e acompanhar
eventos promovidos por terceiros em que haja representação da
instituição;
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- planejar, executar e avaliar projetos especiais de comunicação;
- propor ações de integração dos servidores;
- planejar e desenvolver campanhas institucionais dirigidas aos

públicos estratégicos e à formação da opinião pública;
- planejar, junto com outros setores da instituição, as providências

necessárias à recepção dos novos Deputados e coordenar as
atividades de contato, ambientação e acompanhamento a serem
implementadas para esse fim;

- prestar assessoramento aos órgãos da Assembléia Legislativa
sobre temas referentes a comunicação institucional e à elaboração de
peças publicitárias e de propaganda;

- planejar e executar providências relacionadas às solenidades de
posse do Governador e dos Deputados;

- consolidar e divulgar a agenda institucional da instituição;
- avaliar a satisfação do público com relação aos eventos

institucionais;
- planejar, executar e acompanhar pesquisas de opinião pública para

fins institucionais;
- planejar e executar atividades de cerimonial, inclusive a

assesssoria ao Presidente, aos membros da Mesa e aos Conselhos
das Medalhas do Mérito Legislativo, da Ordem do Mérito Funcional, da
Inconfidência e Santos Dumont;

- realizar outras atribuições compatíveis com a especialidade do
cargo.

3.30 - Especialidade: Taquígrafo.
Escolaridade: curso superior de graduação.
Atribuições:
- executar o apanhamento taquigráfico das reuniões de Plenário e

das Comissões bem como dos eventos institucionais, político-
parlamentares e administrativos;

- fazer a transcrição do apanhamento taquigráfico feito ao vivo e das
gravações em fitas magnéticas ou por sistema de gravação digital;

- alimentar o Banco de Pronunciamentos e o Banco de Dados
Comissão;

- realizar outras atribuições compatíveis com a especialidade do
cargo.
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4 - Cargo: Procurador.
Escolaridade: curso superior de graduação com formação em Direito

e registro no órgão de fiscalização profissional competente.
Atribuições:
- representar a Assembléia Legislativa em juízo ou

extrajudicialmente, por delegação de poderes;
- representar o Estado em processo judicial que versar sobre ato

praticado pelo Poder Legislativo ou por sua administração;
- prestar assessoramento de natureza jurídica;
- realizar estudos e pesquisas de interesse da Assembléia

Legislativa sobre assuntos jurídicos;
- emitir pareceres de natureza jurídica sobre matéria administrativa

ou institucional;
- elaborar minutas de editais, contratos, regulamentos e outros

documentos;
- orientar comissões de sindicância e de inquérito administrativo e

participar de comissões de processo administrativo disciplinar e de
licitação;

- apresentar à Mesa da Assembléia propostas de medidas jurídicas
visando a salvaguardar os interesses da instituição;

- prestar assessoramento jurídico ao Procon Assembléia bem como
representá-lo judicialmente, por delegação de poderes, nas hipóteses
previstas no art. 81 da Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de
1990;

- ministrar palestras e cursos promovidos pela instituição sobre
assunto relacionado à sua área de atuação;

- realizar outras atribuições compatíveis com a especialidade do
cargo.
PARECER SOBRE AS EMENDAS NºS 115 A 141 AO PROJETO DE

LEI Nº 1.585/2007
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,
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constitucionalidade e legalidade com as Emendas nºs 1 a 14, que
apresentou. Em seguida, a Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária opinou por sua aprovação em 1º turno na forma do
Substitutivo nº 1, que apresentou.

Na fase de discussão do projeto no 1º turno, foram apresentadas em
Plenário as Emendas nºs 15 a 114, as Subemendas nº 1 às Emendas
nºs 1, 2, 4, 6 e 13 e o Substitutivo nº 2, que foram apreciadas pela
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, nos termos do
§ 2º do art. 188 do Regimento Interno, e receberam parecer pela
rejeição, tendo sido apresentado o Substitutivo nº 3.

Submetido ao regime de urgência em 23/10/2007 para discussão e
votação em turno único, nos termos do § 1º do art. 208 do Regimento
Interno, foram apresentadas ao projeto as Emendas nºs 115 a 141.
Esgotado o prazo de 45 dias para manifestação desta Casa, foi a
matéria incluída em ordem do dia, tendo sido designado este relator
para emitir parecer sobre o projeto e emendas, nos temos do art. 211
do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto em análise propõe alterações relativas ao Imposto sobre

Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS -,
visando à redução da carga tributária incidente sobre diversas
mercadorias, como materiais de construção, aparelhos e materiais
elétricos, produtos derivados de leite, suprimentos de informática,
álcool combustível, cachaça e aguardente de cana. O objetivo, de
acordo com a mensagem do Governador, é estimular as indústrias
mineiras e possibilitar a concorrência eqüitativa dos contribuintes
mineiros com os de outras unidades da Federação. Outros benefícios
fiscais são previstos, entre eles a ampliação de algumas hipóteses de
concessão de crédito presumido e um programa de parcelamento de
débitos com a possibilidade de redução de multas e outros encargos.

A proposição, por outro lado, promove aumento de carga tributária,
ao unificar a alíquota relativa ao serviço de comunicação em 25% e
aumentar a alíquota do ICMS nas operações com solvente não
destinado a industrialização para 25%, o que atende ao disposto no
art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal. O projeto também pretende
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tornar mais clara a Lei nº 6.763, de 1975, bem como corrigir
distorções, promover adaptações necessárias e alterar disposições
sobre taxas estaduais, documentos fiscais, fiscalização e penalidades.

Ao examinar as emendas apresentados em Plenário, verificamos
que as Emendas nºs 122, 123, 125 a 131, 136 e 141 não podem ser
acolhidas, uma vez que não inovam no mundo jurídico. Já as
Emendas nºs 119, 121, 132, 137 a 140 não podem ser acatadas, uma
vez que acarretariam significativa renúncia de receita. Por sua vez, as
Emendas nºs 124, por tratar de matéria já disciplinada na Lei de
Responsabilidade Fiscal, e 134, por representar prejuízo para o
contribuinte, também não devem ser aprovadas.

As Emendas nºs 117 e 118 podem contribuir para o aperfeiçoamento
do projeto, embora seja necessário realizar algumas modificações.
Também as Emendas nºs 115, 116, 120, 133 e 135, que já haviam
sido incorporadas ao Substitutivo nº 3, contribuem para o
aprimoramento da proposição, desde que com alterações.

Com o objetivo de incorporar a emendas com as quais
concordamos, mantendo os avanços realizados pelo Substitutivo nº 3,
e promover alterações adicionais na legislação tributária,
apresentamos novo substitutivo ao projeto.

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

1.585/2007 na forma do Substitutivo nº 4, a seguir apresentado, pela
aprovação das Emendas nºs 115, 118 e 135, e pela rejeição das
Emendas nºs 116, 117, 119 a 134 e 136 a 141.

Esclarecemos que, com a aprovação do Substitutivo nº 4, ficam
prejudicadas as Emendas nºs 47, 64, 65, 88, 115, 118 e 135.

SUBSTITUTIVO Nº 4
Altera as Leis nºs 6.763, de 26 de dezembro de 1975, que consolida

a legislação tributária do Estado de Minas Gerais e dá outras
providências; 14.937, de 23 de dezembro de 2003, que dispõe sobre o
Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA – e dá
outras providências; 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; e 16.318, de 11 de agosto
de 2006, que dispõe sobre a concessão de desconto para pagamento
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de crédito tributário inscrito em dívida ativa com o objetivo de
estimular a realização de projetos desportivos no Estado; revoga a Lei
n° 13.470, de 17 de janeiro de 2000, e 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, mesmo 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, mesmo na hipótese

em que a arrendadora é domiciliada no exterior, ressalvado o disposto
no § 6º deste artigo;

(...)
XXVI - saída, em operação interna, de veículo automotor novo,

adquirido por Município que, nos termos de regulamento, promova sua
doação aos órgãos de segurança pública do Estado para incorporar à
sua frota de viaturas policiais, no prazo de trinta dias contados da data
de aquisição.
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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

previstos em regulamento, a reduzir para 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.

§ 22 - Fica o Poder Executivo autorizado, na forma, no prazo e nas
condições previstas em regulamento e mediante dados fornecidos
pela Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento e
pelas companhias de energia elétrica com atuação no Estado, a
reduzir a carga tributária nas operações com energia elétrica
destinadas a atividades de irrigação desenvolvidas por produtores
rurais para:

I - 12% (doze por cento) no período diurno;
II - 7% (sete por cento) no período noturno.
(...)
§ 24 - Fica o Poder Executivo autorizado, na forma, no prazo e nas

condições previstos em regulamento, a reduzir para 12% (doze por
cento) a carga tributária nas operações promovidas por
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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;
(...)
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, inclusive 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
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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 - recuperador de calor para chuveiros;
XLI - válvulas de descarga sanitária com dois botões;
XLII - bebidas classificadas na posição 2206.00.90 da NCM-SH;
XLIII - lâmpadas classificadas na posição 8539.22.00 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.
XIV - composto nutricional que contenha soro de leite em sua

composição;
XV - bucha vegetal ‘in natura’;
(...)
§ 34 - Fica o Poder Executivo autorizado, na forma, no prazo e nas

condições previstos em regulamento, a reduzir para 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.

(...)
§ 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 12% (doze por
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cento) a carga tributária nas operações internas promovidas por
estabelecimento industrial com tubos de aço, destinados a irrigação
rural ou a empresa de construção civil.

§ 41 - Fica o Poder Executivo autorizado, na forma, no prazo e nas
condições previstos em regulamento, a reduzir para 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 0% (zero por
cento) a carga tributária nas operações internas com mercadoria de
propriedade do cooperado ou associado e a ele destinada, quando
promovida 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 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 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 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 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
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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
de industrialização tenha sido utilizada 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 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 12% (doze por
cento) a carga tributária nas operações 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 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 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
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para redução proporcional dos preços dos aparelhos.
§ 53 - Fica o Poder Executivo autorizado, na forma, no prazo e nas

condições previstos em regulamento, a reduzir para 12% (doze por
cento) a carga tributária nas operações internas com as mercadorias
classificadas nas posições 8535.4010, 8424.9010 e 9026.2010 da
NCM-SH, promovidas por estabelecimento industrial com destino a
contribuinte do imposto.

§ 54 - Fica o Poder Executivo autorizado a reduzir para 0% (zero por
cento) a carga tributária do ICMS nas aquisições internas realizadas
por município até 31 de dezembro de 2008 de automóvel novo de
passageiro de fabricação nacional, com motor de cilindrada não
superior a 1.600 cm3 (mil e seiscentos centímetros cúbicos),
destinados à operacionalização de conselho tutelar municipal a que se
refere a Lei Federal nº 8.069, de 1990, observadas a forma e
condições previstas em regulamento e o seguinte:

I - o tratamento tributário será aplicado à aquisição de um veículo a
cada trezentos mil habitantes, por município;

II - o veículo adquirido deverá conter a inscrição: “Veículo de uso
exclusivo do conselho tutelar do Município de (indicar o município),
adquirido com o incentivo da Lei Estadual (indicar o nº da lei)”;

III - o veículo deverá permanecer no uso exclusivo do conselho
tutelar municipal pelo prazo mínimo de três anos.

§ 55 - O não-cumprimento das condições previstas no § 54 sujeitará
o município ao pagamento do imposto dispensado com todos os
acréscimos legais, inclusive multa.

§ 56 - Fica o Poder Executivo autorizado a reduzir a carga tributária
do ICMS nas operações internas com veículos automotores usados de
modo que a carga tributária seja de 5% (cinco por cento) da diferença
positiva entre o valor de venda e o valor de aquisição.

§ 57 - Fica o Poder Executivo autorizado a reduzir para 6% (seis por
cento) a carga tributária nas operações com energia elétrica
destinadas às instituições públicas de ensino superior e para 18%
(dezoito por cento) a carga tributária nas prestações de serviços de
comunicação, exceto telefonia, destinadas àquelas instituições.

§ 58 - Fica o Poder Executivo autorizado a reduzir para 6% (seis por
cento) a carga tributária nas operações com energia elétrica
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destinadas aos hospitais públicos universitários, mantidos por
instituições federais e estaduais de ensino superior.

§ 59 - Fica o Poder Executivo autorizado, na forma, no prazo e nas
condições previstos em regulamento, a reduzir para 12% (doze por
cento) a carga tributária nas operações internas promovidas por
estabelecimento industrial com reservatórios, cisternas, cubas e
recipientes análogos, de capacidade superior a 300 litros,
classificados na posição 3925.10.00 da NCM-SH, com destino a
empresa de construção civil ou a contribuinte do imposto.

§ 60 - Fica o Poder Executivo autorizado a conceder isenção do
ICMS relativo à parcela da subvenção da tarifa de energia elétrica
estabelecida pela Lei nº 10.604, de 17 de dezembro de 2002, no
respectivo fornecimento a consumidores enquadrados na “Subclasse
Residencial de Baixa Renda”, de acordo com as condições fixadas
nas Resoluções nº 246, de 30 de abril de 2002, e nº 485, de 29 de
agosto de 2002, da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL.

§ 61 - Fica o Poder Executivo autorizado, na forma, no prazo e nas
condições previstos em regulamento, a reduzir para até 3% (três por
cento) a carga tributária nas operações internas com gás natural
veicular, gasolina e álcool para fins carburantes, com destino a
cooperativas de táxis para uso pelos seus cooperados.

Art. 13 - (...)
(...)
§ 22 - A base de cálculo do imposto devido pelas empresas

distribuidoras de energia elétrica (estabelecimento gerador e agente
de comercialização), responsáveis pelo pagamento do imposto
relativamente às operações anteriores e posteriores, na condição de
contribuinte substituto, é o valor da operação da qual decorra a
entrega do produto ao consumidor, nele 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, mesmo em razão de ação de fiscalização ou regime
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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:

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:
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a) a identificação incorreta, a falta ou a recusa de identificação dos
controladores ou beneficiários de empresas 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 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
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 nas Divisões 13 e 14 da
Classificação Nacional de Atividades Econômicas, 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 nas Divisões 13 e 14 da
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Classificação Nacional de Atividades Econômicas, 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 100% (cem por cento) do imposto devido nas operações de

saída de arroz e de feijão promovidas por estabelecimento industrial,
por produtor rural ou por cooperativa de produtores;

(...)
Art. 32-F - Fica o Poder Executivo autorizado, na forma, no prazo e

nas condições 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 - (...)



2487

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 - (...)
§ 9º - As multas previstas nos incisos I, II e IV do caput deste artigo

poderão ser pagas com as seguintes reduções, observado o disposto
no § 10 deste artigo:

I - a 20% (vinte por cento) do valor da multa, quando o pagamento
ocorrer no momento da ação fiscal;

II - a 27% (vinte e sete por cento) do valor da multa, quando o
pagamento ocorrer no prazo de dez dias do recebimento do Auto de
Infração;

III - a 35% (trinta e cinco por cento) do valor da multa, quando o
pagamento ocorrer após o prazo previsto no inciso II deste parágrafo
e até trinta dias contados do recebimento do Auto de Infração;

IV - a 45% (quarenta e cinco por cento) do valor da multa, quando o
pagamento ocorrer após o prazo previsto no inciso III deste parágrafo
e antes de sua inscrição em dívida ativa.

§ 10 - Relativamente ao crédito tributário de natureza não
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contenciosa, as multas a que se refere o caput deste artigo poderão
ser pagas com as seguintes reduções:

I - a 30% (trinta por cento) do valor da multa, quando o pagamento
ocorrer no prazo de dez dias do recebimento do Auto de Infração;

II - a 45% (quarenta e cinco por cento) do valor da multa, quando o
pagamento ocorrer após o prazo previsto no inciso I deste parágrafo e
antes de sua inscrição em dívida ativa.

§ 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 até 25% (vinte e cinco
por cento) do valor, caso seja sanada a irregularidade e efetuado o
pagamento integral no prazo de até sessenta dias da ciência do auto
de infração.

§ 12 - Para fins de eficácia da redução a que se refere o § 11,
considera-se sanada a irregularidade quando a obrigação for
cumprida segundo os padrões estabelecidos pela legislação.

Art. 54 - (...)
XXXVI - por remover, substituir ou permitir a remoção ou a

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 de
transporte de carga, 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 utilizar ou utilizar em desacordo com a
legislação tributária mecanismos de medição de volume exigidos e
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controlados pelo Fisco, nos prazos previstos em regulamento ou
quando intimado - 1.000 Ufemgs, por equipamento;

XL - 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,
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 ou apresentar depois
de iniciada a conferência fiscal 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.

(...)
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Art. 56 - (...)
§ 4º - (...)
1 - de 15% (quinze por cento), quando se tratar da hipótese prevista

no inciso I deste artigo;
(...)
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, apurada na forma

prevista em regulamento, 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;
(...)
§ 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.
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Art. 114 - (...)
XIV - às partidas de futebol profissional realizadas nos Estádios

Governador Magalhães Pinto e Raimundo Sampaio.
(...)
§ 1º-A - Fica o Poder Executivo autorizado a reduzir para 8 (oito)

Ufemgs o valor da taxa para emissão de segunda via do Certificado
de Licenciamento de Veículo - CRLV.

(...)
§ 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.

(...)
LIVRO SEGUNDO

DO PROCESSO TRIBUTÁRIO ADMINISTRATIVO E DA
ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

TÍTULO I
DO PROCESSO TRIBUTÁRIO ADMINISTRATIVO

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇOES GERAIS

Art. 131 - Este Título dispõe sobre o Processo Tributário
Administrativo (PTA).

Art. 132-A - Serão autuados em forma de PTA:
I - a formalização de crédito tributário;
II - a formulação de consulta sobre aplicação da legislação tributária;
III - o requerimento de pedido de regime especial de caráter

individual;
IV - o reconhecimento de isenção concedida em caráter individual;
V - o pedido de restituição de indébito tributário, exceto em se

tratando de devolução por iniciativa da Secretaria de Estado de
Fazenda.

Parágrafo único - Outros procedimentos poderão ser autuados na
forma de PTA, conforme dispuser o regulamento.

Art. 133 - As petições do interessado deverão conter os seguintes
dados:

I - o órgão ou a autoridade administrativa a que seja dirigido;
II - a identificação do interessado e, se representado, a de quem o
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represente;
III - o domicílio do interessado ou local para recebimento de

correspondência, observado o disposto no § 3º do art. 144;
IV - a exposição dos fatos e de seus fundamentos e a formulação do

pedido, com clareza;
V - a data e a assinatura do interessado ou de seu representante.
Parágrafo único - Na hipótese de representação, será juntado à

petição o respectivo instrumento.
Art. 134 - O PTA forma-se na repartição fazendária competente,

mediante autuação dos documentos com páginas numeradas
seqüencialmente e rubricadas.

Art. 135 - A intervenção do interessado no PTA far-se-á diretamente
ou por intermédio de procurador munido de instrumento de mandato
regularmente outorgado.

Art. 136 - É assegurado ao interessado ampla defesa na esfera
administrativa, aduzida por escrito e acompanhada de todas as provas
que tiver, desde que produzidas na forma e nos prazos legais.

Art. 137 - A errônea denominação dada à defesa ou recurso não
prejudicará a parte interessada, salvo hipótese de má-fé.

Art. 138 - Os prazos do PTA serão contínuos, excluindo-se na
contagem o dia do início e incluindo-se o dia do vencimento, e só se
iniciam ou vencem em dia de expediente normal na repartição em que
tramita o PTA ou deva ser praticado o ato.

§ 1º - Salvo disposição em contrário, os prazos contar-se-ão da
intimação, do recebimento do PTA ou da prática do ato.

§ 2º - Em se tratando de ato praticado por meio de correio eletrônico,
o inicio do prazo, para a administração pública e para o interessado,
será o quinto dia a contar do envio da mensagem.

Art. 139 - Na falta de previsão legal, os atos do PTA serão
cumpridos nos prazos estabelecidos em regulamento.

Art. 140-A - A inobservância dos prazos do PTA pela administração
pública não acarretará a nulidade do procedimento fiscal, sem prejuízo
da responsabilidade disciplinar do funcionário que lhe der causa.

Art. 141 - São deveres do interessado facilitar a entrega e o
recebimento de documentos que interessem à instauração e ao
andamento do PTA.
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Art. 142 - O regulamento poderá dispor sobre a tramitação prioritária
do PTA, reduzindo prazos estabelecidos para a administração pública
estadual.

Art. 143 - O PTA poderá ter seus atos praticados mediante utilização
de meios eletrônicos, ou processos simplificados, conforme
estabelecido em regulamento, atendidos os requisitos de segurança e
autenticidade, observado o disposto no § 3º do art. 144.

Art. 144 - As intimações do interessado dos atos do PTA serão
realizadas pessoalmente, por via postal com aviso de recebimento ou
por meio de publicação no órgão oficial dos Poderes do Estado.

§ 1º - A intimação por via postal com aviso de recebimento será
considerada efetivada dez dias após a postagem da documentação,
caso no recibo não conste a assinatura ou a data de seu recebimento.

§ 2º - Quando o destinatário se encontrar em local ignorado, incerto
ou inacessível ou ausente do território do Estado, ou quando não for
possível a intimação por via postal, mesmo na hipótese de devolução
pelos Correios, a intimação será realizada mediante publicação no
órgão oficial dos Poderes do Estado.

§ 3º - É facultado ao interessado receber as intimações relativas ao
PTA por meio de correio eletrônico, hipótese em que deverá deixar
expressa a opção e informar o endereço, inclusive as alterações
posteriores.

CAPÍTULO II
DO PROCESSO DE ISENÇÃO E DE RESTITUIÇÃO

Art. 145 - O reconhecimento de isenção concedida em caráter
individual e o pedido de restituição de indébito tributário serão
instruídos de acordo com as exigências legais e regulamentares de
cada caso.

Parágrafo único - A restituição de indébito tributário, 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, restituindo-se o saldo, se houver, conforme
dispuser o regulamento.

CAPÍTULO III
DO PROCESSO DE CONSULTA

Art. 146 - O sujeito passivo ou a entidade representativa de classe
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de contribuintes poderão formular consulta escrita à repartição
competente da Secretaria de Estado de Fazenda, sobre aplicação de
legislação tributária, em relação a fato de seu interesse, que será
completa e exatamente descrito na petição.

§ 1º - Se a consulta versar sobre fato já ocorrido, essa circunstância
deverá ser informada na petição.

§ 2º - É facultado ao Secretário de Estado de Fazenda atribuir
eficácia normativa à resposta proferida à consulta.

Art. 147 - A solução à consulta será dada no prazo de trinta dias
contados do recebimento do PTA na repartição fazendária
competente.

§ 1º - Tratando-se de matéria complexa, o prazo referido no “caput”
deste artigo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da
repartição fazendária competente.

§ 2º - O prazo previsto no “caput” deste artigo interrompe-se a partir
da data em que for determinada qualquer diligência, reiniciando-se a
partir do novo recebimento do PTA.

Art. 148 - Nenhum procedimento fiscal será promovido, em relação à
espécie consultada, contra sujeito passivo, no período entre a
protocolização do requerimento de consulta e a ciência da resposta,
desde que:

I - a protocolização da petição tenha ocorrido até o vencimento da
obrigação a que se refira;

II - a taxa de expediente respectiva tenha sido devidamente
recolhida.

Art. 149 - O tributo devido conforme resposta dada à consulta será
pago sem imposição de penalidade, desde que:

I - seja efetuado o recolhimento dentro do prazo de quinze dias
contados da data em que o consulente tiver ciência da resposta;

II - a protocolização da petição de consulta tenha ocorrido até o
vencimento da obrigação a que se refira.

Art. 150 - O disposto nos arts. 148 e 149 não se aplica à formulação
de consulta:

I - que seja meramente protelatória, assim entendida a que versar
sobre disposição claramente expressa na legislação tributária ou
sobre questão de direito já resolvida por decisão administrativa ou
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judicial;
II - que não descreva exata e completamente o fato que lhe deu

origem;
III - que deixe de observar qualquer exigência formal e não seja

suprida no prazo estabelecido pela autoridade fazendária;
IV - após o início de procedimento fiscal relacionado com o seu

objeto;
V - que versar sobre argüição de inconstitucionalidade ou sobre

negativa de aplicação de lei, decreto ou ato normativo.
Art. 151 - Da resposta dada à consulta pela repartição competente

cabe recurso, com efeito suspensivo, ao Secretário de Estado de
Fazenda, no prazo de quinze dias contados da data em que o
consulente tiver ciência da resposta.

Art. 152 - A observância pelo consulente da resposta dada à
consulta, enquanto prevalecer o entendimento nela consubstanciado,
exime o contribuinte de qualquer penalidade e exonera-o do
pagamento do tributo considerado não devido no período.

Parágrafo único - A reforma de orientação adotada em solução de
consulta prevalecerá em relação ao consulente após cientificado da
nova orientação.

CAPÍTULO IV
DOS REGIMES ESPECIAIS

Art. 153 - Os regimes especiais de tributação e os que versam sobre
emissão, escrituração e dispensa de documentos fiscais, de caráter
individual, serão concedidos na forma estabelecida em regulamento.

CAPÍTULO V
DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO

SEÇÃO I
DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

Art. 154 - A exigência de crédito tributário será formalizada em Auto
de Infração, Notificação de Lançamento ou Termo de Autodenúncia,
expedidos ou disponibilizados conforme estabelecido em regulamento.

Art. 155 - Na lavratura de Auto de Infração ou de Notificação de
Lançamento, será observado o seguinte:

I - a assinatura ou o recebimento da peça fiscal não importarão
confissão da infração argüida;
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II - as incorreções ou as omissões da peça fiscal não acarretarão a
sua nulidade, quando nela constarem elementos suficientes para
determinar com segurança a natureza da infração argüida.

Art. 156 - Prescinde de assinatura, para todos os efeitos legais, o
documento emitido por processamento eletrônico destinado a
formalizar o lançamento de crédito tributário de natureza não
contenciosa.

Art. 157 - As ações judiciais propostas contra a Fazenda Pública
Estadual sobre matéria tributária, inclusive mandado de segurança
contra atos de autoridades estaduais, prejudicarão, necessariamente,
a tramitação e o julgamento do respectivo PTA, importando em
solução final do caso na instância administrativa, com referência à
questão discutida em Juízo.

Parágrafo único - Na ocorrência do disposto no “caput” deste artigo,
os autos ou a peça fiscal serão remetidos, com urgência e
independentemente de requisição, à advocacia do Estado para
exame, orientação e instrução da defesa cabível.

Art. 158 - Na hipótese de Termo de Autodenúncia sem o pagamento
ou parcelamento do débito no prazo de trinta dias contados de sua
protocolização, a multa de mora ficará automaticamente majorada até
o limite estabelecido para a multa aplicável ao crédito tributário de
natureza não contenciosa em caso de ação fiscal, observadas as
reduções legais previstas, e o crédito tributário será encaminhado
para inscrição em dívida ativa.

§ 1º - Quando o montante do crédito tributário depender de apuração
pelo Fisco, o prazo será contado a partir da data da ciência ao
interessado.

§ 2º - O disposto no “caput” aplica-se, também, no caso de
descumprimento pelo sujeito passivo das disposições que regem o
parcelamento do crédito tributário.

Art. 159-A - Instaura-se o contencioso administrativo fiscal:
I - pela reclamação contra decisão que negar seguimento à

impugnação;
II - pela impugnação regular contra lançamento de crédito tributário

ou contra indeferimento de pedido de restituição de indébito tributário.
Art. 160 - Não será objeto de impugnação o crédito tributário



2497

resultante das situações abaixo indicadas, hipótese em que será
denominado crédito tributário de natureza não contenciosa:

I - Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias
e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e
Intermunicipal e de Comunicação - ICMS - incidente sobre operação
ou prestação escriturada em livro oficial ou declarada ao Fisco em
documento instituído em regulamento para esta finalidade;

II - tributo apurado em decorrência de escrituração em livro fiscal
adotado pelo contribuinte ou por responsável ou formalmente
declarado ao Fisco;

III - ICMS, proveniente do aproveitamento indevido do crédito
decorrente de operação ou prestação interestadual, calculado
mediante aplicação de alíquota interna;

IV - do descumprimento de obrigação acessória, pela falta de
entrega de documento destinado a informar ao Fisco a apuração do
ICMS;

V - do não-pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículo
Automotor – IPVA;

VI - do não-pagamento de taxa em que o fato gerador se tenha
materializado a partir de requerimento formal do contribuinte ao órgão
prestador do serviço ou titular do exercício do poder de polícia, ou cujo
valor tenha sido apurado com base em informações fornecidas pelo
próprio contribuinte.

§ 1º - Considera-se também declarado ao Fisco o valor do ICMS
destacado:

I - em nota fiscal de produtor ou em outro documento fiscal, nos
casos em que o contribuinte esteja dispensado de escrituração;

II - em documento fiscal não registrado em livro próprio por
contribuinte do imposto obrigado à escrituração fiscal.

§ 2º - O pedido de parcelamento, bem como o pagamento de crédito
tributário por meio de cheque sem a suficiente provisão de fundos em
poder do sacado ou cujo pagamento seja frustrado por circunstância
diversa que impeça o recebimento de seu valor, implicam o
reconhecimento do crédito tributário, excluem a possibilidade de
apresentação de impugnação ou recurso, e importam na desistência
dos já interpostos.
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Art. 161 - Nenhum processo por infração à legislação tributária será
arquivado senão após decisão final proferida na esfera administrativa,
nem sobrestado, salvo nos casos previstos em lei.

SEÇÃO II
DA TRAMITAÇÃO DO PTA RELATIVO AO CRÉDITO

TRIBUTÁRIO DE NATUREZA CONTENCIOSA
SUBSEÇÃO I

DO RITO DE TRAMITAÇÃO
Art. 162 - A tramitação e o julgamento do PTA de natureza

contenciosa poderão ser diferenciados, observados os critérios e a
forma previstos em regulamento, em razão do menor valor do crédito
tributário ou da menor complexidade da matéria discutida, hipóteses
em que o procedimento será denominado rito sumário.

Parágrafo único - Salvo nas hipóteses expressamente estabelecidas
em regulamento, é vedada a mudança de rito.

SUBSEÇÃO II
DA IMPUGNAÇÃO E DA MANIFESTAÇÃO FISCAL

Art. 163 - A impugnação será dirigida ao Conselho de Contribuintes
e entregue na repartição fazendária competente ou remetida por via
postal ou outro meio, conforme dispuser o regulamento, no prazo de
trinta dias.

§ 1º - Findo o prazo de trinta dias da intimação do contribuinte ou do
responsável sem pagamento do débito nem apresentação de defesa o
sujeito passivo será declarado revel, importando em reconhecimento
do crédito tributário.

§ 2º - Nos dez dias subseqüentes ao término do prazo estabelecido
no parágrafo anterior, será certificada a revelia, instruído
definitivamente o PTA e encaminhado para inscrição do crédito
tributário em dívida ativa.

Art. 164 - Na impugnação será alegada de uma só vez a matéria
relacionada com a situação fiscal de que decorreu o lançamento ou o
indeferimento do pedido de restituição de indébito tributário,
observado o disposto no regulamento.

Art. 165 - O chefe da repartição fazendária de formação do PTA, ou
funcionário por ele designado, negará seguimento à impugnação que:

I - for apresentada fora do prazo legal ou for manifesta a
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ilegitimidade da parte, devendo a negativa de seguimento ser
formalmente comunicada ao impugnante no prazo de cinco dias;

II - estiver desacompanhada do comprovante de recolhimento da
taxa de expediente devida ou não seja comprovado o recolhimento
desta no prazo estabelecido em regulamento, independentemente de
comunicação ao impugnante.

Art. 166 - No caso de irregularidade de representação, o chefe da
repartição fazendária intimará o sujeito passivo a sanar o vício no
prazo de cinco dias, sob pena de não-seguimento da impugnação.

Art. 167 - No caso de negativa de seguimento de impugnação,
caberá reclamação à Câmara de Julgamento, no prazo de dez dias.

Parágrafo único - O disposto neste artigo não se aplica na hipótese
de negativa de seguimento de impugação em razão de não-
recolhimento ou não-comprovação de recolhimento da taxa de
expediente devida.

Art. 168 - Recebida e autuada a impugnação com os documentos
que a instruem, a repartição fazendária competente providenciará,
conforme o caso:

I - a manifestação fiscal, no prazo de quinze dias, e encaminhará o
PTA ao Conselho de Contribuintes;

II - reformulação do crédito tributário.
§ 1º - Caso o lançamento seja reformulado e resulte em aumento do

valor do crédito tributário, inclusão de nova fundamentação legal ou
material ou alteração da sujeição passiva, será aberto ao sujeito
passivo o prazo de trinta dias para impugnação, aditamento da
impugnação ou pagamento do crédito tributário com os mesmos
percentuais de redução de multas aplicáveis nos trinta dias do
recebimento do auto de infração.

§ 2º - Nas hipóteses de reformulação do lançamento não alcançadas
pelo parágrafo anterior, será aberto prazo de dez dias para aditamento
da impugnação ou pagamento do crédito tributário com os mesmos
percentuais de redução de multas a que se refere o parágrafo anterior.

SUBSEÇÃO III
DA ASSESSORIA DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES

Art. 169-A - São atribuições da Assessoria do Conselho de
Contribuintes a instrução e o parecer de mérito, inclusive sobre o
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resultado das diligências, dos despachos interlocutórios e das perícias
deliberados em sessão de julgamento, no PTA em tramitação no
Conselho, nas seguintes fases:

I - de impugnação, relativamente ao PTA submetido ao rito ordinário;
II - de recurso de revisão, quando este tenha como pressuposto

divergência entre decisões do Conselho de Contribuintes quanto à
aplicação da legislação tributária, proferidas por meio de acórdão.

Parágrafo único - Compete também à Assessoria do Conselho de
Contribuintes:

I - declarar a deserção de recurso de revisão, na hipótese de não-
indicação da decisão divergente pelo recorrente;

II – outras atividades relativas ao contencioso administrativo
estabelecidas em regulamento.

Art. 170-A - A Assessoria do Conselho de Contribuintes:
I - proferirá despacho no prazo de vinte dias, determinando

diligência ou interlocutório quando considerá-los necessários ao
esclarecimento da lide;

II - emitirá, dentro de trinta dias, parecer fundamentado e conclusivo
sobre as questões preliminares e de mérito e o encaminhará à
Câmara, acompanhado, quando necessário, de cópias dos atos
normativos aplicáveis à matéria.

§ 1º - Versando a impugnação sobre matéria sumulada pelo
Conselho de Contribuintes, a Assessoria fica dispensada da
elaboração do parecer de mérito, cabendo-lhe indicar a respectiva
súmula.

§ 2º - Quando a Assessoria considerar necessária a realização da
prova pericial requerida, manifestará somente sobre esta preliminar e,
após decisão da câmara, emitirá o parecer de mérito.

SUBSEÇÃO IV
DA PERÍCIA

Art. 171 - A perícia será realizada quando deferido o pedido do
requerente pela Câmara ou quando esta a determinar de ofício.

Art. 172 - Relativamente ao pedido de perícia do requerente:
I - não será apreciado quando desacompanhado da indicação

precisa de quesitos;
II - será indeferido quando o procedimento for:
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a) desnecessário para a elucidação da questão ou suprido por
outras provas produzidas;

b) de realização impraticável;
c) considerado meramente protelatório.
Art. 173 - O regulamento estabelecerá a forma e o prazo para

apresentação de quesitos, sobre a indicação de assistente técnico e a
designação de perito, observado o seguinte:

I - a perícia será efetuada por funcionário do Estado que não tenha
nenhuma vinculação com o feito fiscal, de reconhecida capacidade e
conhecimento técnico sobre a matéria;

II - Os assistentes técnicos indicados pelas partes poderão
acompanhar os trabalhos de perícia;

III - as partes poderão apresentar parecer elaborado por assistente
técnico legalmente habilitado, em prazo igual ao concedido ao perito
designado;

IV - sobre o laudo do perito e o parecer do assistente técnico
manifestar-se-ão o sujeito passivo e a autoridade fazendária
designada pela repartição fiscal.

SUBSEÇÃO V
DO JULGAMENTO

Art. 174 - O PTA será incluído em pauta de julgamento, que será
publicada com antecedência mínima de 11 (onze) dias úteis contados
da realização da respectiva sessão, tendo vista dos autos, nos prazos
previstos no regulamento, o sujeito passivo, o revisor, o advogado do
Estado e o relator.

Art. 175 - Na sessão de julgamento, a questão preliminar será
decidida previamente, entrando-se na discussão e no julgamento da
matéria principal se rejeitada aquela ou se não houver
incompatibilidade com a apreciação do mérito.

Art. 176 - Das decisões da Câmara de Julgamento cabe Recurso de
Revisão para a Câmara Especial, no prazo de 10 (dez) dias contados
da intimação do acórdão, nas seguintes hipóteses:

I - quando a decisão da Câmara de Julgamento resultar de voto de
qualidade proferido pelo seu Presidente;

II - no caso de PTA submetido ao rito ordinário, quando a decisão
recorrida seja divergente, quanto à aplicação da legislação tributária,
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de outra proferida por câmara do Conselho de Contribuintes.
§ 1º - Não ensejará recurso de revisão:
I - a decisão tomada pelo voto de qualidade, relativa a:
a) questão preliminar;
b) concessão de dedução de parcela do crédito tributário escriturada

ou paga após a ação fiscal;
II - a decisão relativa ao cancelamento ou redução de multa isolada

pelo órgão julgador, conforme estabelecido em lei.
§ 2º - Em se tratando de decisão da Câmara de Julgamento que

resultar de voto de qualidade do Presidente desfavorável à Fazenda
Pública Estadual, o Recurso de Revisão será interposto de ofício pela
própria Câmara de Julgamento, mediante declaração na decisão.

§ 3º - O disposto no parágrafo anterior não prejudicará a
interposição de Recurso de Revisão pela Fazenda Pública Estadual.

Art. 177 - O Presidente do Conselho de Contribuintes negará
seguimento ao Recurso de Revisão interposto indevidamente:

I - com base nos pressupostos de cabimento relativos ao quórum de
decisão ou ao rito de tramitação do PTA;

II - fundamentado nas vedações de que trata o § 1º do artigo
anterior.

Parágrafo único - O disposto no “caput” aplica-se também no caso
de protocolização de petição de recurso sem a juntada ou
comprovação, no prazo estabelecido em regulamento, do pagamento
da taxa de expediente devida, independentemente de comunicação ao
sujeito passivo.

Art. 178 - Relativamente ao Recurso de Revisão interposto com
fundamento no art. 176, II, será observado o seguinte:

I - a petição indicará de forma precisa a decisão divergente, cujo
acórdão tenha sido publicado no máximo há 5 (cinco) anos da data da
publicação da decisão recorrida, sob pena de ser declarado deserto;

II - não será conhecido se versar, exclusivamente, sobre:
a) questão iterativamente decidida ou sumulada pelo Conselho de

Contribuintes ou solucionada em decorrência de ato normativo;
b) incompetência do órgão julgador para conhecimento da

pretensão;
c) decisão tomada com fundamento no art. 112 da Lei Federal n°
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5.172, de 25 de outubro de 1966 - CTN;
III - manifestará em relação ao recurso servidor diverso daquele que

já se tenha manifestado na fase de impugnação.
Art. 179 - O relator do Recurso de Revisão será de representação

diversa daquela do relator do acórdão recorrido.
Art. 180 - O Recurso de Revisão admitido devolve à Câmara

Especial o conhecimento de toda a matéria nele versada.
Art. 181 - São irrecorríveis, na esfera administrativa:
I - a decisão de Câmara de Julgamento que resolver sobre incidente

processual, reclamação, pedido de produção de prova, cancelamento
ou redução de multa isolada, conforme estabelecido em lei;

II - a declaração de deserção do Recurso de Revisão;
III - a negativa de seguimento do Presidente do Conselho de

Contribuintes;
IV - a decisão da Câmara Especial que julgar o conhecimento e o

mérito do Recurso de Revisão.
Art. 182 - Não se incluem na competência do órgão julgador:
I - a declaração de inconstitucionalidade ou a negativa de aplicação

de ato normativo, inclusive em relação à consulta a que for atribuído
este efeito pelo Secretário de Estado de Fazenda, nos termos do art.
146, § 2º;

II - a aplicação da eqüidade.
Art. 183 - Põe fim ao contencioso administrativo fiscal:
I - a decisão irrecorrível para ambas as partes;
II - o término do prazo, sem interposição de recurso;
III - a desistência de impugnação ou recurso;
IV - o ingresso em juízo, antes de proferida ou de tornada irrecorrível

a decisão administrativa;
V - pagamento do crédito tributário;
VI - cancelamento da exigência fiscal.
Parágrafo único - Considera-se, também, como desistência de

impugnação ou de Recurso de Revisão, a não-comprovação ou o não-
recolhimento da taxa de expediente, se devida.

CAPÍTULO VI
DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES

Art. 184 - O Conselho de Contribuintes do Estado de Minas Gerais,
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integrante da estrutura administrativa da Secretaria de Estado de
Fazenda, colegiado de composição paritária, formado por
representantes da Fazenda Pública Estadual e de entidades de
classes de contribuintes, é o órgão a quem compete dirimir as
questões de natureza tributária suscitadas entre o sujeito passivo e a
Fazenda Pública Estadual.

Art. 185 - O Conselho de Contribuintes compõe-se de 12 (doze)
membros efetivos e igual número de membros suplentes, com
representação paritária da Fazenda Pública Estadual e de classes de
contribuintes.

Art. 186 - O Conselho de Contribuintes é organizado em:
I - Câmaras de Julgamento;
II - Câmara Especial;
III - Conselho Pleno.
Art. 187 - Os membros do Conselho de Contribuintes serão

nomeados pelo Governador do Estado, para mandato de dois anos,
entre:

I - representantes dos contribuintes indicados em listas tríplices pela
Federação das Associações Comerciais, Industriais, Agropecuárias e
de Serviços do Estado de Minas Gerais - Federaminas -, pela
Federação do Comércio do Estado de Minas Gerais - Fecomércio -,
pela Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais - Fiemg -,
pela Federação da Agricultura do Estado de Minas Gerais – Faemg -,
e pela Federação das Empresas de Transporte de Carga do Estado
de Minas Gerais - Fetcemg -;

II - representantes da Fazenda Pública Estadual indicados pelo
Secretário de Estado de Fazenda.

§ 1º - Para efeitos de nomeação, será observado o seguinte:
I - relativamente aos membros efetivos representantes dos

contribuintes:
a) serão mantidos no mínimo dois e no máximo cinco membros

efetivos que tenham atuado no mandato anterior;
b) é vedada a nomeação de um mesmo representante por mais de

cinco mandatos consecutivos;
II - relativamente aos membros efetivos representantes da Fazenda

Pública Estadual:
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a) serão mantidos no mínimo dois e no máximo quatro membros
efetivos que tenham atuado no mandato anterior;

b) é vedada a nomeação de um mesmo representante por mais de
três mandatos consecutivos, exceto na hipótese prevista no inciso I do
art. 189;

III - relativamente aos membros suplentes, é vedada a nomeação de
representante que tenha exercido como membro efetivo os cinco
mandatos imediatamente anteriores.

§ 2º - Para os efeitos do disposto no inciso II do “caput”, o
Subsecretário da Receita Estadual apresentará lista indicando 24
(vinte e quatro) funcionários da ativa, incluído o nome daquele que
esteja exercendo a presidência do Conselho de Contribuintes.

Art. 188 - Para subsidiar a nomeação dos membros do Conselho de
Contribuintes será realizada avaliação prévia de conhecimentos e de
experiência em matéria fiscal-tributária, na forma em que dispuser o
regulamento.

Art. 189 - O Governador do Estado designará, entre os membros
efetivos, para o período de um ano:

I - o Presidente do Conselho de Contribuintes entre os membros de
representação fazendária;

II - o Vice-Presidente do Conselho de Contribuintes entre os
membros de representação classista;

III - o Presidente da Terceira Câmara de julgamento entre os
membros de representação fazendária;

IV - os Vices-Presidentes das Câmaras de Julgamento, observando-
se que, quando a presidência de uma Câmara recair em membro de
uma representação, a Vice-Presidência será exercida por membro
representante da outra.

Parágrafo único - Presidirão a Primeira e a Segunda Câmaras de
Julgamento, respectivamente, o Presidente e o Vice-Presidente do
Conselho.

Art. 190 - As Câmaras de Julgamento, em número de três, são
compostas cada uma de quatro membros, sendo dois representantes
dos contribuintes e dois representantes da Fazenda Pública Estadual,
e têm igual competência, admitida a especialização por matéria.

Parágrafo único - Sempre que a necessidade do serviço exigir,
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poderão ser criadas câmaras suplementares, mediante representação
do Presidente do Conselho ao Secretário de Estado de Fazenda,
observado o seguinte:

I - as câmaras serão instaladas por meio de resolução do Secretário
de Estado de Fazenda e convocação de membros suplentes, podendo
ser nomeados novos membros, na forma estabelecida nesta lei;

II - os mandatos dos membros terminarão juntamente com os dos
demais Conselheiros;

III - as câmaras terão duração limitada ao término do mandato dos
respectivos membros, podendo ser prorrogada, se necessário.

Art. 191 - A Câmara Especial é composta pelos Presidentes e pelos
Vice-Presidentes da Primeira, da Segunda e da Terceira Câmaras de
Julgamento e é presidida pelo Presidente do Conselho.

Parágrafo único - Respeitado o limite de oito membros, comporão
ainda a Câmara Especial o Presidente e o Vice-Presidente de cada
Câmara de Julgamento suplementar, mediante sistema de rodízio.

Art. 192 - Nas sessões de julgamento, o Presidente da Câmara tem,
além do voto ordinário, o de qualidade, no caso de empate.

Art. 193 - A Câmara só funcionará quando presente a maioria de
seus membros e, ressalvadas as hipóteses previstas em regulamento,
decide por acórdão.

Parágrafo único - O Conselheiro relator redigirá o acórdão, salvo se
vencido, hipótese em que o Presidente designará para fazê-lo um dos
Conselheiros cujo voto tenha sido vencedor, preferencialmente o
revisor.

Art. 194 - O Conselho de Contribuintes organizará seu Regimento
Interno, que, aprovado pelo Governador do Estado, será publicado em
decreto.

Parágrafo único - O Regimento Interno disporá sobre o
funcionamento e a competência das Câmaras e do Conselho Pleno,
bem como sobre a composição deste.

Art. 195 - A assistência da Fazenda Pública Estadual junto ao
Conselho de Contribuintes será exercida pela advocacia do Estado,
na forma em que dispuser o regulamento.

Art. 196 - Os membros do Conselho e os advogados do Estado
serão remunerados por sessão a que comparecerem, na forma e nas
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condições estabelecidas em decreto do Poder Executivo, em
atendimento à necessidade dos serviços.

Art. 197 - É vedada a realização de mais de uma sessão de
julgamento por dia em cada Câmara, independentemente da
quantidade de PTAs incluídos em pauta.

Art. 198 - Caracteriza renúncia tácita ao mandato de Conselheiro:
I - o descumprimento, por duas vezes a cada semestre, do prazo

fixado em regulamento para a redação de acórdão;
II - o não-comparecimento a três sessões consecutivas.
Parágrafo único - O disposto no “caput” não se aplica quando

apresentada justificativa prévia, fundamentada e por escrito, e esta
seja aceita pelo Presidente do Conselho.

Art. 199 - Perderá a qualidade de membro do Conselho de
Contribuintes o representante da Fazenda Pública Estadual que,
durante o mandato, se licenciar para tratar de interesses particulares,
exercer cargo em comissão, se aposentar, for exonerado ou demitido
de seu cargo efetivo ou suspenso de suas atividades.

CAPÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 200 - A representação fiscal para fins penais relativa aos crimes
contra a ordem tributária definidos nos arts. 1º e 2º da Lei Federal nº
8.137, de 27 de dezembro de 1990, será encaminhada ao Ministério
Público para o procedimento criminal cabível, nos casos previstos em
regulamento, após proferida decisão final, na esfera administrativa,
sobre a exigência fiscal do crédito tributário correspondente.

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 que esteja em curso de
cobrança executiva com penhora suficiente de bens, o que deverá ser
comprovado pelo interessado perante a administração.
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Parágrafo único - Terá os mesmos efeitos da certidão de que trata o
“caput” a certidão referente a responsável subsidiário, antes do
despacho do Juiz que ordenar sua citação em processo de execução
fiscal.

Art. 230-A - Os atos e as intimações da Secretaria de Estado de
Fazenda, inclusive os relativos ao Processo Tributário Administrativo,
poderão ser realizados por meio de publicação eletrônica do referido
órgão, conforme disciplinado em regulamento.”.

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 - Ficam convalidados os procedimentos adotados pelos

contribuintes a partir de 1º de janeiro de 2006 até a data do início da
vigência desta lei, relativamente ao disposto no art. 20-K da Lei nº
6.763, de 26 de dezembro de 1975.

Art. 4º - Os incisos I e II do § 20, acrescentado pela Lei nº 14.094, de
7 de dezembro de 2001, ao art. 12 da Lei nº 6.763, de 26 de
dezembro de 1975, passam a vigorar com a seguinte redação, ficando
esse parágrafo renumerado como § 20-A:

“Art. 12 - (...)
§ 20-A - (...)
I - têxteis, de fiação, de vestuário, de cobertura, 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 o programa de

parcelamento de débitos fiscais relacionados com o ICM e o ICMS,
suas multas e demais acréscimos legais, vencidos até 31 de outubro
de 2007, constituídos ou não, inscritos ou não em dívida ativa,
inclusive ajuizados, nos termos dos Convênios ICMS nºs 51, de 18 de
abril de 2007, e 107, de 10 de setembro de 2007, e do regulamento,
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que estabelecerá as condições e requisitos necessários à sua
implementação.

§ 1º - O débito será consolidado na data do pedido de ingresso no
programa, com todos os acréscimos legais vencidos previstos na
legislação vigente na data dos respectivos fatos geradores da
obrigação tributária.

§ 2º - Poderão ser incluídos na consolidação os valores
espontaneamente denunciados ou informados pelo contribuinte à
repartição fazendária, decorrentes de infrações relacionadas a débitos
do ICM e do ICMS, vencidos até 31 de outubro de 2007.

§ 3º - O débito consolidado poderá ser pago:
I - à vista:
a) com 90% (noventa por cento) de redução de multas;
b) com 70% (setenta por cento) de redução de juros;
II - em duas parcelas iguais e sucessivas:
a) com 88% (oitenta e oito por cento) de redução de multas;
b) com 68% (sessenta e oito por cento) de redução de juros;
III - em três parcelas iguais e sucessivas:
a) com 86% (oitenta e seis por cento) de redução de multas;
b) com 66% (sessenta e seis por cento) de redução de juros;
IV - em quatro parcelas iguais e sucessivas:
a) com 84% (oitenta e quatro por cento) de redução de multas;
b) com 64% (sessenta e quatro por cento) de redução de juros;
V - em cinco ou em até cento e oitenta parcelas iguais e sucessivas,

com redução de 50% (cinqüenta por cento) das multas punitivas e
moratórias e 40% (quarenta por cento) dos demais acréscimos e
encargos.

§ 4º - Serão aplicados juros equivalentes à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - Selic -, acumulada
mensalmente e calculada a partir do mês subseqüente à
homologação, ou 1% (um por cento) relativamente ao mês em que o
pagamento for efetuado, caso a taxa Selic ainda não tenha sido
divulgada.

§ 5º - As reduções a que se refere este artigo não se acumulam com
quaisquer outras concedidas para o pagamento do tributo, inclusive
com os benefícios de que tratam as Leis nºs 12.733, de 30 de



2510

dezembro de 1997; 15.273, de 29 de julho de 2004, e 16.318, de 11
de agosto de 2006, à exceção da redução prevista no § 3º do art. 53
da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975.

§ 6º - A formalização de pedido de ingresso no programa, que
deverá ser efetuada até 29 de fevereiro de 2008, implica o
reconhecimento dos débitos tributários nele incluídos, ficando
condicionada à desistência de eventuais recursos, ações ou embargos
à execução fiscal, com renúncia ao direito sobre o qual se fundem,
nos autos judiciais respectivos, e à desistência de eventuais
impugnações, defesas e recursos apresentados no âmbito
administrativo.

§ 7º - O pagamento da parcela única ou da primeira parcela deverá
ser realizado até 31 de março de 2008.

§ 8º - Relativamente ao parcelamento previsto neste artigo:
I - para os pagamentos acima de cento e vinte parcelas, poderá ser

exigida garantia, nos termos de regulamento;
II - no pagamento de parcela em atraso, serão aplicados os

acréscimos legais previstos na legislação do ICMS;
III - aplicam-se os benefícios previstos neste artigo ao saldo

remanescente de crédito tributário objeto de parcelamento em curso,
observado o disposto no § 5º;

IV - o valor das parcelas não poderá ser inferior a R$500,00
(quinhentos reais);

V - não será exigida do sujeito passivo autorização para débito
automático das parcelas em conta corrente mantida em instituição
financeira conveniada com a Secretaria de Estado de Fazenda;

VI - não será aplicada a tabela Price para liquidação do crédito
tributário;

VII - na hipótese de desistência ou revogação do parcelamento:
a) será, imediatamente, promovida a reconstituição do saldo

devedor, com todos os ônus legais, e a restauração das multas que
tenham sido reduzidas;

b) do saldo reconstituído na forma prevista na alínea “a”, será
abatida a importância efetivamente recolhida nos termos deste artigo.

§ 9º - Para fins do disposto neste artigo, tratando-se de crédito
tributário inscrito em dívida ativa, os honorários advocatícios:
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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
parcelados nos termos definidos em regulamento.

§ 10 - Implica revogação do parcelamento:
I - a inobservância de qualquer das exigências estabelecidas neste

artigo;
II - estar em atraso, por prazo superior a noventa dias, com o

pagamento de qualquer parcela;
III - a desconstituição da garantia a que se refere o inciso I do § 8º;
IV - o inadimplemento do imposto devido por mais de noventa dias,

relativamente a fatos geradores ocorridos após a data da
homologação do ingresso no programa;

§ 11 - O disposto neste artigo não autoriza a restituição ou a
compensação de importâncias já recolhidas.

§ 12 - Na hipótese de crédito tributário relativo ao ICMS devido até
31 de outubro de 2007, havendo pagamento à vista, em espécie, pelo
sujeito passivo, na forma deste artigo, ficará excluída a parcela do
crédito tributário cujo fato gerador seja anterior a sessenta meses
contados da data de intimação do lançamento de ofício.

Art. 6º - Aplica-se o disposto no art. 5º ao crédito tributário relativo às
Taxas de Gerenciamento, Fiscalização e de Expediente do Sistema
de Transporte Coletivo:

I - Intermunicipal de que tratam o item 1 da Tabela C da Lei nº 6.763,
de 26 de dezembro de 1975, e o § 1º do art. 11 da Lei nº 11.403, de
21 de janeiro de 1994;

II - Metropolitano de que trata o § 2º do art. 11 da Lei nº 11.403, de
1994.

Art. 7º - Aplica-se o disposto no art. 5º ao crédito tributário relativo às
multas por infração à legislação florestal, autuado até 31 de outubro
de 2007, formalizado ou não.

Art. 8º - O art. 3º e o art. 10 da Lei nº 14.937, de 23 de dezembro de
2003, passam a vigorar com as seguintes alterações:
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“Art. 3º - (...)
III - de veículo automotor novo com até 127 HP de potência bruta

(SAE), de motorista portador de deficiência físico-motora cuja
habilitação seja restrita a veículo especialmente equipado, ainda que
apenas com direção hidráulica ou câmbio automático, de série ou não.

(...)
§ 6º - Na hipótese do inciso VIII, os valores já pagos serão

restituídos ao contribuinte, nos termos do regulamento,
proporcionalmente ao período entre a data do furto ou roubo do
veículo e a data de sua devolução ao proprietário.

(...)
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. 9º - 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

crédito definido no art. 1º e que apóie financeiramente projeto
desportivo.
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(...)
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. 10 - 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 crédito 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. 11 - 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, que deverá ser
efetuado até 29 de fevereiro de 2008, a extinção do crédito tributário
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. 12 - Fica o Poder Executivo autorizado, na forma e condições

previstos em regulamento, a dispensar 75% (setenta e cinco por
cento) do ICMS decorrente do não estorno de crédito fiscal, cujos
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fatos geradores tenham ocorrido em período anterior a 15 de
setembro de 1996, bem como a dispensar a cobrança de 100% ( cem
por cento) de juros e multas, referentes às operações de exportação
de ferro fundido bruto (ferro gusa) e ferroligas classificados,
respectivamente, nas posições 7201 e 7202 da Nomenclatura
Brasileira de Mercadorias - Sistema Harmonizado - NBM/SH.

§ 1º - O requerimento para liquidação do crédito tributário nos
termos deste artigo, que deverá ser efetuado até 29 de fevereiro de
2008, implica o reconhecimento dos débitos tributários nele incluídos,
ficando condicionada à desistência de eventuais recursos, ações ou
embargos à execução fiscal, com renúncia ao direito sobre o qual se
fundam, nos autos judiciais respectivos e da desistência de eventuais
impugnações, defesas e recursos apresentados no âmbito
administrativo.

§ 2º - As reduções a que se refere este artigo não se acumulam com
quaisquer outras concedidas para o pagamento do tributo, inclusive
com os benefícios de que tratam as Leis nºs 12.733, de 30 de
dezembro de 1997, 15.273, de 29 de julho de 2004, e 16.318, de 11
de agosto de 2006.

§ 3º - O pagamento em parcela única ou da primeira parcela, no
caso de parcelamento, deverá ser realizado até 31 de março de 2008.

§ 4º - Relativamente ao parcelamento de que trata o § 3º deste
artigo:

I - poderá ser pago em no máximo sessenta parcelas;
II - poderá ser exigida garantia, nos termos de regulamento;
III - no pagamento de parcela em atraso serão aplicados os

acréscimos legais previstos na legislação do ICMS;
IV - aplicam-se os benefícios previstos neste artigo ao saldo

remanescente de crédito tributário objeto de parcelamento, observado
o disposto no § 2º;

V - o valor das parcelas não poderá ser inferior a R$500,00
(quinhentos reais);

VI - serão aplicados juros equivalentes à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia – Selic, acumulada mensalmente e
calculada a partir do mês subseqüente à homologação ou 1% (um por
cento) relativamente ao mês em que o pagamento estiver sendo
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efetuado, caso a taxa Selic ainda não esteja divulgada;
VII - na hipótese de desistência ou revogação do parcelamento:
a) será, imediatamente, promovida a reconstituição do saldo

devedor, com todos os ônus legais e restauração das multas que
tenham sido reduzidas;

b) do saldo reconstituído na forma prevista na alínea “a” será abatida
a importância efetivamente recolhida nos termos deste artigo.

§ 5º - 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
parcelados nos termos definidos em regulamento.

§ 6º - Implica revogação do parcelamento:
I - a inobservância de qualquer das exigências estabelecidas neste

artigo;
II - estar em atraso, por prazo superior a noventa dias, com o

pagamento de qualquer parcela;
III - a desconstituição da garantia a que se refere o inciso II do § 4º;
IV - o inadimplemento do imposto devido por mais de noventa dias,

relativamente a fatos geradores ocorridos após a data da
homologação do parcelamento de que trata este artigo.

§ 7º - O disposto neste artigo não autoriza a restituição ou a
compensação de importâncias já recolhidas.

Art. 13 - Fica o Poder Executivo autorizado a extinguir, nas
condições previstas em regulamento, o crédito tributário da Taxa de
Expediente devida pela promoção de sorteio na modalidade
denominada bingo, bingo permanente, sorteio numérico ou similar,
instituída pelo art. 1º da Lei nº 11.985, de 20 de novembro de 1995,
relativamente aos fatos geradores que tenham ocorrido em período
anterior a 26 de dezembro de 2001, formalizado ou não, inclusive o
inscrito em dívida ativa, ajuizada ou não a sua cobrança.

§ 1º - O disposto neste artigo não autoriza a restituição ou a
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compensação de importâncias já recolhidas.
§ 2º - Mediante requerimento do interessado, que deverá ser

efetuado até 29 de fevereiro de 2008, a extinção do crédito tributário
prevista no “caput” ficará condicionada ao atendimento dos seguintes
requisitos:

I - reconhecimento do crédito tributário autuado ou denunciado, e
desistência formal e definitiva de sua discussão administrativa ou
judicial;

II - pagamento das custas e demais despesas processuais, inclusive
honorários advocatícios, se for o caso;

III - desistência de eventuais honorários de sucumbência.
Art. 14 - Aplicam-se as mesmas reduções de multas de que trata o §

11 do art. 53 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, caso seja
sanada a irregularidade e efetuado o pagamento integral no prazo de
até sessenta dias contados da data de publicação desta lei.

Art. 15 - As modificações relativas ao Processo Tributário
Administrativo introduzidas por esta lei aplicar-se-ão aos processos
em curso a partir de sua vigência, preservados os atos processuais
até então praticados.

Art. 16 - As alterações no inciso I do § 1º do art. 187 da Lei nº 6.763,
de 1975, introduzidas por esta lei, somente terão efeito para os
mandatos que se iniciarem a partir da publicação desta lei.

Art. 17 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, exceto
em relação aos seguintes dispositivos:

I - alterações introduzidas ao art. 12 da Lei nº 6.763, de 1975, e à
Tabela F anexa à mesma Lei, que entrarão em vigor noventa dias
contados da data da publicação desta lei;

II - §§ 1º e 6º do art. 91 da Lei nº 6.763, de 1975, cujos efeitos
retroagirão a 1º de julho de 2007;

III - arts 131 a 200 da Lei n° 6.763, de 1975, que entrarão em vigor
no 1° dia do terceiro mês subsequente ao de sua pub licação;

IV - §§ 9º e 10 do art. 53 e item 1 do § 4º do art. 56 da Lei n° 6.763,
de 1975, que entrarão em vigor em 1º de abril de 2008.

Art. 18 - Ficam revogados:
I - a partir da data da publicação desta Lei 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
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de dezembro de 1975, e o art. 10 da Lei nº 14.066, de 22 de
novembro de 2001;

II - a partir do 1° dia do terceiro mês subsequente  ao de sua
publicação desta Lei os arts. 36 a 38, e 203, § 1º, da Lei n° 6.763, de
1975 e a Lei n° 13.470, de 17 de janeiro de 2000.

Sala das Reuniões, 18 de dezembro de 2007.
Jayro Lessa, relator.
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 22 DE DEZEMBRO DE 2007

RESOLUÇÃO
RESOLUÇÃO N° 5.310, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2007

Dispõe sobre as especialidades e as atribuições dos cargos de
provimento efetivo da Secretaria da Assembléia Legislativa e dá
outras providências.

Faço saber que a Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais
aprovou e eu promulgo a seguinte resolução:

Art. 1º - O ingresso na carreira correspondente aos cargos efetivos
do Quadro de Pessoal da Secretaria da Assembléia Legislativa dar-
se-á no primeiro padrão de vencimento da classe inicial do respectivo
cargo, observado o disposto no “caput” do art. 5º da Resolução nº
5.130, de 4 de maio de 1993.

Parágrafo único - As especialidades dos cargos de provimento
efetivo da Assembléia Legislativa, com as respectivas atribuições e
exigências de escolaridade e formação específica, passam a ser as
constantes no Anexo desta resolução.

Art. 2º - O edital de concurso público para provimento de cargos
efetivos no Quadro de Pessoal da Secretaria da Assembléia
Legislativa poderá prever:

I - áreas de seleção distintas para as especialidades previstas no
Anexo desta resolução, em razão das características da atividade a
ser desempenhada;

II - necessidade de realização de treinamento específico para o
desempenho das atribuições do cargo;

III - prova de títulos;
IV - restrições e condicionantes decorrentes de atividade inerente ao

cargo a ser provido.
Art. 3º - A escolaridade e a formação específica exigidas para as

especialidades previstas no Anexo desta resolução devem ser
reconhecidas pelo Ministério da Educação - MEC.

Art. 4º - O servidor ocupante de cargo do Quadro de Pessoal da
Secretaria da Assembléia Legislativa deverá realizar, mediante
convocação, deslocamento ou viagem a serviço da instituição, para
desempenho de atividades compreendidas no âmbito de suas
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atribuições.
Art. 5º - O edital de concurso público destinado ao provimento do

cargo de Técnico de Apoio Legislativo nas especialidades de Policial
Legislativo Feminino e de Policial Legislativo Masculino preverá, além
de outros, os seguintes requisitos de caráter eliminatório:

I - aprovação em avaliação de idoneidade moral e social e em
exames psicotécnico, de esforço físico e de capacidade física e
mental;

II - comprovação de ausência de antecedentes criminais.
§ 1º - O quantitativo de vagas para a especialidade de Policial

Legislativo Feminino não poderá exceder 25% (vinte e cinco por
cento) das vagas destinadas, no edital, à especialidade de Policial
Legislativo Masculino.

§ 2º - Na hipótese de nomeação de candidatos acima do número de
vagas previstas no edital, será observado o disposto no § 1º deste
artigo em relação ao número de vagas que forem preenchidas.

Art. 6º - A Secretaria da Assembléia Legislativa, com o objetivo de
identificar o titular no desempenho de suas funções, expedirá carteira
de identificação funcional de Deputados e servidores, com fé pública e
validade em todo o território nacional.

§ 1º - O servidor ocupante do cargo de Técnico de Apoio Legislativo
nas especialidades de Policial Legislativo Feminino e de Policial
Legislativo Masculino, no efetivo exercício das atribuições típicas
descritas nos itens 2.9 e 2.10 do Anexo desta resolução, portará
carteira de identificação policial expedida na forma do disposto neste
artigo.

§ 2º - A Mesa da Assembléia estabelecerá, por meio de
regulamento, as normas de emissão, controle e recolhimento da
carteira a que se refere este artigo.

Art. 7º - O enquadramento do servidor ativo na data da publicação
desta resolução nas especialidades previstas no Anexo dar-se-á:

I - na especialidade de Agente de Apoio Legislativo, prevista no item
1.1 do Anexo desta resolução, no caso de servidor ocupante do cargo
de Agente de Apoio Legislativo;

II - na especialidade de Policial Legislativo Feminino e Policial
Legislativo Masculino, previstas nos itens 2.9 e 2.10 do Anexo desta
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resolução, no caso de servidor ocupante do cargo de Técnico de
Apoio Legislativo que tenha sido nomeado em decorrência de
aprovação em concurso público para o cargo de Agente de Segurança
previsto no Anexo IV da Resolução nº 5.086, de 31 de agosto de
1990;

III - na especialidade de Técnico de Apoio Legislativo, prevista no
item 2.1 do Anexo desta resolução, no caso de servidor ocupante do
cargo de Técnico de Apoio Legislativo que não se enquadre no
disposto no inciso II do “caput” deste artigo;

IV - nas especialidades previstas no Anexo desta resolução relativas
ao cargo de Analista Legislativo, no caso de servidor ocupante desse
cargo, mantida a especialidade na qual o servidor estava enquadrado,
nos termos do Anexo VII da Resolução nº 5.086, de 1990.

Parágrafo único - Na hipótese de não-coincidência de
especialidades, para fins de aplicação do disposto no inciso IV do
"caput" deste artigo, o enquadramento dar-se-á, conforme o caso, nos
termos de regulamento da Assembléia Legislativa, observando-se a
correlação entre as atribuições previstas no Anexo desta resolução e
nos Anexos IV e VII da Resolução nº 5.086, de 1990.

Art. 8º - Para fins de desenvolvimento do servidor na carreira e
aplicação do disposto no § 2º do art. 1º da Lei nº 16.833, de 20 de
julho de 2007, serão incluídos, na forma de regulamento da
Assembléia Legislativa, padrões de vencimento em classes das
carreiras instituídas pela Lei nº 15.014, de 15 de janeiro de 2004, e
pela Resolução nº 5.214, de 23 de dezembro de 2003, conforme se
segue:

I - o VL-17:
a) na Classe I do cargo de Agente de Apoio Legislativo, prevista nos

Anexos I e IV da Lei nº 15.014, de 2004;
b) na Classe I do cargo de Agente de Execução das Atividades da

Secretaria, prevista no Anexo V da Lei nº 15.014, de 2004;
II - o VL-57:
a) na Classe III do cargo de Técnico de Apoio Legislativo, prevista

no Anexo IV da Lei nº 15.014, de 2004;
b) na Classe II dos cargos de Analista Legislativo e de Procurador,

prevista no Anexo I da Lei nº 15.014, de 2004;
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c) na Classe III do cargo de Oficial de Execução das Atividades da
Secretaria, prevista no Anexo V da Lei nº 15.014, de 2004;

d) na Classe II do cargo de Técnico de Execução das Atividades da
Secretaria, prevista no Anexo V da Lei nº 15.014, de 2004;

III - o VL-60:
a) na Classe Especial do cargo de Técnico de Apoio Legislativo,

prevista no Anexo IV da Lei nº 15.014, de 2004;
b) na Classe II dos cargos de Analista Legislativo e de Procurador,

prevista no Anexo I da Lei nº 15.014, de 2004;
c) na Classe Especial do cargo de Oficial de Execução das

Atividades da Secretaria, prevista no Anexo V da Lei nº 15.014, de
2004;

d) na Classe II do cargo de Técnico de Execução das Atividades da
Secretaria, prevista no Anexo V da Lei nº 15.014, de 2004.

Art. 9º - O inciso II do art. 4º da Resolução nº 5.305, de 22 de junho
de 2007, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 4º - (...)
II - os pertencentes à estrutura dos gabinetes institucionais da Mesa,

das Lideranças, da Ouvidoria Parlamentar e das Presidências de
Comissão, em quantitativo de cargos e pontuação cujo somatório não
exceda trinta por cento da totalidade daqueles previstos no inciso I do
‘caput’ deste artigo.”.

Art. 10 - Ficam extintos com a vacância os cargos de Agente de
Apoio Legislativo e de Agente de Execução das Atividades da
Secretaria.

Art. 11 - Ficam transformados três cargos de Analista Legislativo,
código AL-AN, a que se refere o art. 3º da Lei nº 15.014, de 15 de
janeiro de 2004, em três cargos de Procurador, código AL-PR.

Art. 12 - O “caput” do art. 11 da Resolução nº 5.195, de 4 de julho de
2000, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 11 - O CFAL terá a duração de, no máximo, um semestre, com
carga horária mínima de cento e oitenta horas e máxima de duzentos
e setenta horas, aí incluídas as atividades em sala de aula e as
extraclasse.”.

Art. 13 - Ficam revogados os §§ 2º, 3º e 4º do art. 67, o § 4º do art.
69, o art. 71 e o inciso II do “caput” do art. 227 da Resolução nº 800,
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de 5 de janeiro de 1967; o art. 78, os §§ 2º, 3º e 4º do art. 80, o § 2º
do art. 81, o art. 83, o § 2º do art. 85 e o inciso II do “caput” do art. 199
da Deliberação da Mesa nº 269, de 4 de maio de 1983; e o Anexo VII
da Resolução nº 5.086, de 31 de agosto de 1990.

Art. 14 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 21 de dezembro

de 2007; 219º da Inconfidência Mineira e 186º da Independência do
Brasil.

Deputado Alberto Pinto Coelho - Presidente
Deputado Dinis Pinheiro - 1º-Secretário
Deputado Tiago Ulisses - 2º-Secretário

Anexo
(a que se refere o parágrafo único do art. 1º da Resolução nº 5.310,

de 21 de dezembro de 2007)
Especialidades, Atribuições e Escolaridade dos Cargos de

Provimento Efetivo da Secretaria da Assembléia Legislativa
Cargo Efetivo de Nível Fundamental de Escolaridade
1 - Cargo: Agente de Apoio Legislativo.
1.1 - Especialidade: Agente de Apoio Legislativo.
Escolaridade: nível fundamental.
Atribuições:
Realizar tarefas de suporte à atividade fim do setor de lotação

relacionadas com:
- prestação de atendimento ao público;
- operação de microcomputador, de equipamentos de audiovisual e

de reprografia;
- manutenção de computadores, de impressoras e de máquinas de

calcular;
- conferência, registro e arquivamento de documentos;
- recebimento, armazenamento, controle e expedição de materiais;
- elaboração de relatórios, pesquisas e demonstrativos de pequena

complexidade;
- limpeza e conservação de documentos e equipamentos;
- conferência de estoque e de documentos que envolvam cálculos

de pequena complexidade;
- outras atribuições compatíveis com a especialidade do cargo.
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Cargo Efetivo de Nível Médio de Escolaridade
2 - Cargo: Técnico de Apoio Legislativo.
2.1 - Especialidade: Técnico de Apoio Legislativo.
Escolaridade: nível médio.
Atribuições:
- preparar e recuperar informações, instruir processos e auxiliar na

execução de trabalhos relacionados com a atividade fim do órgão de
sua lotação;

- acompanhar a tramitação dos atos e procedimentos administrativos
e das proposições legislativas;

- auxiliar na implantação, na execução e no acompanhamento de
projetos de natureza administrativa;

- realizar trabalhos de digitação, operar microcomputador e
organizar arquivos técnicos setoriais;

- preparar documentos para análise, indexação e microfilmagem;
- auxiliar, informar e atender usuários relativamente a pesquisas em

livros e periódicos do acervo da instituição;
- prestar atendimento ao público;
- realizar estudos e pesquisas;
- elaborar documentos de interesse do órgão de sua lotação;
- manter organizados os anais da instituição;
- elaborar, analisar e revisar documentos de caráter financeiro;
- realizar levantamentos de disponibilidade financeira ou

orçamentária e elaborar relatórios;
- realizar outras atribuições compatíveis com a especialidade do

cargo.
2.2 - Especialidade: Técnico em Edificações.
Escolaridade: nível médio com formação técnica em Edificações e

registro no órgão de fiscalização profissional competente.
Atribuições:
- executar desenhos estruturais, arquitetônicos, elétricos, hidráulicos

e de cabeamento estruturado em mídia eletrônica;
- especificar produtos, materiais e equipamentos para construção

civil e prestar assistência técnica quanto a sua utilização;
- acompanhar e fiscalizar a execução de obras civis;
- participar da execução de serviços de manutenção de
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equipamentos e de instalações em edificações;
- elaborar orçamentos de obras civis e projetos de pequeno porte;
- realizar outras atribuições compatíveis com a especialidade do

cargo.
2.3 - Especialidade: Técnico em Eletrônica.
Escolaridade: nível médio com formação técnica em Eletrônica e

registro no órgão de fiscalização profissional competente.
Atribuições:
- realizar projeto, instalação e manutenção de equipamentos e

sistemas eletroeletrônicos e de informática;
- prestar apoio a atividades técnicas, executar programas, implantar

e acompanhar projetos, sob a orientação do responsável;
- especificar instrumentos, equipamentos e materiais de uso em

sistemas eletrônicos de áudio, vídeo e acionamentos elétricos;
- operar o sistema de áudio no Plenário, nos Plenarinhos, no

Auditório e em eventos externos;
- responsabilizar-se pelo recebimento e pela conferência técnica de

peças e equipamentos;
- realizar outras atribuições compatíveis com a especialidade do

cargo.
2.4 - Especialidade: Técnico em Eletrotécnica.
Escolaridade: nível médio com formação técnica em Eletrotécnica e

registro no órgão de fiscalização profissional competente.
Atribuições:
- elaborar e desenvolver pequenos projetos de infra-estrutura para

telecomunicações e instalações elétricas em edificações;
- realizar operação e manutenção de subestações elétricas de média

tensão;
- colaborar na elaboração de documentos e de editais de compras e

serviços de eletricidade e de cabeamento estruturado e na
manutenção dos prontuários das instalações elétricas;

- acompanhar e fiscalizar obras e serviços de eletricidade e de
cabeamento estruturado, inclusive quanto a atividades de
manutenção;

- responsabilizar-se pelo recebimento e pela conferência técnica de
materiais e serviços relacionados a eletricidade e a cabeamento
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estruturado;
- realizar outras atribuições compatíveis com a especialidade do

cargo.
2.5 - Especialidade: Técnico em Enfermagem.
Escolaridade: nível médio com formação técnica em Enfermagem e

registro no órgão de fiscalização profissional competente.
Atribuições:
- auxiliar o enfermeiro no planejamento, na programação, na

orientação e na supervisão das atividades de assistência de
enfermagem;

- executar atividades de assistência de enfermagem, exceto aquelas
privativas do enfermeiro;

- organizar o ambiente de trabalho em conformidade com as normas
e os procedimentos de biossegurança;

- fazer registros e elaborar relatórios técnicos;
- realizar outras atribuições compatíveis com a especialidade do

cargo.
2.6 - Especialidade: Técnico em Mecânica.
Escolaridade: nível médio com formação técnica em Mecânica e

registro no órgão de fiscalização profissional competente.
Atribuições:
- planejar, executar e fiscalizar procedimentos de manutenção

mecânica em máquinas e equipamentos;
- participar da elaboração de editais de compras e serviços

referentes a elevadores e a sistemas de ar condicionado;
- especificar materiais, instrumentos e equipamentos;
- executar desenhos estruturais em mídia eletrônica;
- acompanhar a execução de contratos de manutenção de veículos;
- especificar e acompanhar a execução de reparos automotivos;
- responsabilizar-se pelo recebimento e pela conferência técnica de

peças e de serviços automotivos bem como de veículos adquiridos ou
alugados pela instituição;

- realizar outras atribuições compatíveis com a especialidade do
cargo.

2.7 - Especialidade: Técnico em Telecomunicações.
Escolaridade: nível médio com formação técnica em
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Telecomunicações e registro no órgão de fiscalização profissional
competente.

Atribuições:
- instalar, operar e fazer a manutenção de equipamentos e de

sistemas de telecomunicações;
- especificar instrumentos, equipamentos e materiais de uso em

sistemas de telecomunicações;
- responsabilizar-se pelo recebimento e pela conferência técnica de

peças e equipamentos;
- realizar outras atribuições compatíveis com a especialidade do

cargo.
2.8 - Especialidade: Técnico Gráfico.
Escolaridade: nível médio.
Atribuições:
- preparar e operar copiadoras, equipamentos e impressoras nos

diversos formatos e unidades de impressão;
- editar textos e imagens para impressão;
- efetuar o controle de qualidade do material a ser utilizado e do

produto final;
- realizar outras atribuições compatíveis com a especialidade do

cargo.
2.9 - Especialidade: Policial Legislativo Feminino.
Escolaridade: nível médio.
Atribuições:
- executar atividades de segurança, policiamento, orientação e

manutenção da ordem nas dependências da instituição;
- garantir a segurança de Deputados, servidores e autoridades nas

dependências da instituição e acompanhá-los por determinação do
Presidente;

- proceder à identificação de pessoas, à retenção de armas ou de
instrumentos agressivos e à inspeção de entrada e saída de veículos
e objetos nas dependências da Assembléia Legislativa;

- proceder à revista de pessoas do sexo feminino nas dependências
da Assembléia Legislativa;

- executar revistas em banheiros, vestiários e espaços de uso
exclusivo de pessoas do sexo feminino;
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- escoltar presos e depoentes do sexo feminino sob a
responsabilidade da instituição;

- impedir a colocação de cartazes, emblemas, bandeiras, escritos e
ornamentos não autorizados pelo órgão competente;

- efetuar a detenção de pessoa que cometer delito ou perturbar a
ordem nas dependências da instituição;

- informar à chefia imediata a ocorrência de prática delituosa ou de
conduta que possa comprometer o desempenho das atividades do
órgão;

- realizar atividades de defesa do patrimônio da instituição;
- controlar e fiscalizar o uso do cartão de identificação funcional dos

servidores;
- prevenir e combater incêndios nas dependências da instituição e

coordenar a Brigada de Incêndio;
- colaborar em inquéritos ou investigações de natureza policial;
- prestar apoio em atividades de cerimonial;
- realizar outras atribuições compatíveis com a especialidade do

cargo.
2.10 - Especialidade: Policial Legislativo Masculino.
Escolaridade: nível médio.
Atribuições:
- executar atividades de segurança, policiamento, orientação e

manutenção da ordem nas dependências da instituição;
- garantir a segurança do Presidente da Assembléia Legislativa;
- garantir a segurança de Deputados, servidores e autoridades nas

dependências da instituição e acompanhá-los por determinação do
Presidente;

- proceder à identificação de pessoas, à retenção de armas ou de
instrumentos agressivos e à inspeção de entrada e saída de veículos
e objetos nas dependências da Assembléia Legislativa;

- proceder à revista de pessoas do sexo masculino nas
dependências da Assembléia Legislativa;

- executar revistas em banheiros, vestiários e espaços de uso
exclusivo de pessoas do sexo masculino;

- escoltar presos e depoentes do sexo masculino sob a
responsabilidade da instituição;
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- impedir a colocação de cartazes, emblemas, bandeiras, escritos e
ornamentos não autorizados pelo órgão competente;

- efetuar a detenção de pessoa que cometer delito ou perturbar a
ordem nas dependências da instituição;

- informar à chefia imediata a ocorrência de prática delituosa ou de
conduta que possa comprometer o desempenho das atividades do
órgão;

- realizar atividades de defesa do patrimônio da instituição;
- controlar e fiscalizar o uso do cartão de identificação funcional dos

servidores;
- prevenir e combater incêndios nas dependências da instituição e

coordenar a Brigada de Incêndio;
- colaborar em inquéritos ou investigações de natureza policial;
- conduzir veículo automotor em função do desempenho de suas

atribuições;
- prestar apoio em atividades de cerimonial;
- realizar outras atribuições compatíveis com a especialidade do

cargo.
Cargos Efetivos de Nível Superior de Escolaridade
3 - Cargo: Analista Legislativo.
3.1 - Especialidade: Analista Legislativo.
Escolaridade: curso superior de graduação.
Atribuições:
- realizar trabalhos técnicos relacionados com as atividades da

Secretaria da Assembléia Legislativa;
- participar do planejamento, da execução e do acompanhamento de

atividades, projetos e eventos de natureza institucional;
- redigir documentos e elaborar relatórios de natureza administrativa

ou institucional;
- realizar pesquisas e estudos técnicos relacionados com sua área

de atuação;
- coletar e preparar dados para a elaboração de quadros

estatísticos, demonstrativos e relatórios;
- acompanhar e orientar a execução de atividades relacionadas à

instituição;
- ministrar palestras e cursos promovidos pela instituição sobre
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assunto relacionado a sua área de atuação;
- realizar outras atribuições compatíveis com a especialidade do

cargo.
3.2 - Especialidade: Analista de Projetos Educacionais.
Escolaridade: curso superior de graduação.
Atribuições:
- identificar as demandas de capacitação de pessoal e de formação

política bem como planejar, organizar, implementar, acompanhar e
avaliar atividades destinadas a esses fins;

- planejar, orientar e controlar atividades de estudo, pesquisa e
produção de conhecimento nas áreas temáticas de interesse da
instituição;

- organizar e manter atualizados cadastros de instituições e
especialistas de sua área de atuação;

- promover intercâmbio e acompanhar parcerias com entidades
afins;

- ministrar palestras e cursos promovidos pela instituição sobre
assunto relacionado a sua área de atuação;

- realizar outras atribuições compatíveis com a especialidade do
cargo.

3.3 - Especialidade: Analista de Recursos Humanos.
Escolaridade: curso superior de graduação.
Atribuições:
- prestar assessoramento aos órgãos da instituição nas atividades

relacionadas a gestão de pessoal;
- planejar, organizar, implementar, acompanhar e avaliar processos

internos e externos de suprimento de pessoal;
- participar de processos de integração e ambientação de novos

Deputados e de novos servidores;
- identificar as demandas de capacitação e de desenvolvimento de

pessoal bem como planejar, organizar, implementar, acompanhar e
avaliar atividades destinadas a esses fins;

- acompanhar os processos de pesquisa de clima organizacional,
avaliação de desempenho, estágio probatório e desenvolvimento do
servidor na carreira;

- organizar e manter atualizados cadastros de instituições e
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especialistas;
- promover intercâmbio e acompanhar parcerias com entidades

afins;
- planejar e desenvolver, em parceria com outros órgãos da

instituição, campanhas e programas sobre melhorias das condições
funcionais e de qualidade de vida;

- pesquisar, desenvolver e implementar novas técnicas e
metodologias de sua área de atuação;

- ministrar palestras e cursos promovidos pela instituição sobre
assunto relacionado à sua área de atuação;

- realizar outras atribuições compatíveis com a especialidade do
cargo.

3.4 - Especialidade: Analista de Sistemas.
Escolaridade: curso superior de graduação com formação em

Ciência da Computação, em Sistemas de Informação ou em áreas
afins ou com especialização na área de Computação.

Atribuições:
- desenvolver, implantar e manter sistemas informatizados;
- especificar e implantar produtos e serviços de informática;
- configurar e administrar a infra-estrutura de informática da

instituição;
- oferecer suporte a usuários de informática e capacitá-los;
- realizar pesquisas, avaliações e estudos técnicos em sua área de

atuação;
- realizar outras atribuições compatíveis com a especialidade do

cargo.
3.5 - Especialidade: Arquiteto.
Escolaridade: curso superior de graduação com formação em

Arquitetura e registro no órgão de fiscalização profissional
competente.

Atribuições:
- realizar atividades de planejamento, projetos, cálculos,

coordenação e fiscalização relacionadas à execução de serviços
referentes a edificações e suas obras complementares, arquitetura
paisagística e arquitetura de interiores;

- elaborar projeto arquitetônico, estrutural, hidrossanitário, elétrico
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em baixa tensão, de central de gás, de prevenção e de combate a
incêndio;

- realizar estudos e pesquisas relacionadas à construção de obras
de caráter artístico ou monumental bem como daquelas tombadas
pelo patrimônio histórico;

- prestar assessoramento na elaboração de editais de licitação sobre
assuntos referentes à sua área de atuação;

- realizar vistoria de imóveis para fins de obtenção de financiamento
no Fundo de Apoio  Habitacional  da Assembléia Legislativa -
Fundhab -;

- realizar outras atribuições compatíveis com a especialidade do
cargo.

3.6 - Especialidade: Arquivista.
Escolaridade: curso superior de graduação com formação em

Arquivologia.
Atribuições:
- executar registro e tratamento técnico de documentos arquivísticos

da instituição;
- planejar e manter bases de dados de documentos sob a guarda de

sua unidade administrativa;
- contribuir para o planejamento e a implementação de bancos de

dados de documentação arquivística nos órgãos da instituição;
- controlar o fluxo de documentos em suportes diversos;
- conduzir a gestão de informações, atender a consultas e realizar

pesquisas;
- coordenar atividades de preparação de documentos para

arquivamento;
- participar da elaboração e da atualização de tabelas de prazos

relativos a guarda e destinação final de documentos;
- orientar os servidores quanto à organização e à preservação de

documentos arquivísticos;
- realizar outras atribuições compatíveis com a especialidade do

cargo.
3.7 - Especialidade: Assistente Social.
Escolaridade: curso superior de graduação com formação em

Serviço Social e registro no órgão de fiscalização profissional
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competente.
Atribuições:
- participar de projetos e programas de adequação funcional do

servidor e de preparação para a aposentadoria;
- desenvolver em conjunto com profissionais das áreas de medicina,

de psicologia e outras o estudo e o acompanhamento de casos
específicos de natureza social;

- prestar atendimento familiar em caso de moléstia grave e de
falecimento de servidor;

- elaborar relatórios técnicos e sistematizados, por meio de dados
estatísticos, das atividades de assistência social;

- realizar avaliação socioeconômica do servidor para
acompanhamento de processo funcional;

- emitir laudos e pareceres técnicos relacionados a matéria
específica de Serviço Social;

- realizar estudos, orientar, implantar, coordenar e executar projetos
e programas na área de Serviço Social;

- ministrar palestras e cursos promovidos pela instituição sobre
assunto relacionado à sua área de atuação;

- realizar outras atribuições compatíveis com a especialidade do
cargo.

3.8 - Especialidade: Bibliotecário.
Escolaridade: curso superior de graduação com formação em

Biblioteconomia.
Atribuições:
- atuar na composição, na preservação e na organização de acervos

de bibliotecas e de centros de documentação da instituição;
- definir critérios para seleção, armazenamento, catalogação e

recuperação, em meios diversos, de informações de interesse da
instituição;

- participar do planejamento, do desenvolvimento, da manutenção e
da gestão de bancos de dados, exclusivos ou compartilhados, de
setores da instituição;

- elaborar e manter disponível e atualizado o vocabulário controlado
para representação de assuntos em bancos de dados institucionais;

- atualizar bases de dados de sistemas de informação da instituição;
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- atender a demandas de informações dos públicos interno e externo
relacionadas com atividades institucionais;

- executar programas de treinamento para operadores e usuários de
bancos de dados setoriais;

- realizar outras atribuições compatíveis com a especialidade do
cargo.

3.9 - Especialidade: Consultor Administrativo.
Escolaridade: curso superior de graduação com formação em

Administração de Empresas ou em Administração Pública.
Atribuições:
- elaborar, executar e acompanhar projetos, pesquisas e estudos

nas áreas de material, serviço, patrimônio, sistemas de informações e
organizações e métodos, voltados para o aprimoramento
organizacional;

- colher, sistematizar e interpretar dados, informações e indicadores
referentes a desempenho setorial, custos, resultados, preços e
cotações;

- prestar assessoramento nos processos de compra e de
contratação de bens e serviços;

- assessorar a gestão e a fiscalização de contratos;
- auxiliar e prestar assessoramento nas atividades de suporte

logístico da instituição;
- ministrar palestras e cursos promovidos pela instituição sobre

assunto relacionado à sua área de atuação;
- emitir pareceres e laudos;
- realizar outras atribuições compatíveis com a especialidade do

cargo.
3.10 - Especialidade: Consultor em Direito.
Escolaridade: curso superior de graduação com formação em

Direito.
Atribuições:
- prestar consultoria às Comissões, aos Deputados e aos titulares

dos órgãos da Assembléia Legislativa no desempenho de suas
competências institucionais, especialmente em matérias relacionadas
a Direito Constitucional, Administrativo, Tributário, Previdenciário, do
Consumidor, Eleitoral, Financeiro e Penal, ressalvadas as atribuições
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do Procurador;
- elaborar estudos, pesquisas, informações, instruções e minutas de

proposições legislativas;
- prestar assessoramento jurídico às atividades parlamentares de

fiscalização e controle externo da administração pública e fornecer
subsídios aos processos de acompanhamento e de avaliação de
políticas públicas;

- prestar consultoria temática às reuniões de Plenário, quando
necessário;

- assessorar Deputados em atividades político-parlamentares;
- realizar estudos jurídicos de apoio a atividades institucionais e

administrativas;
- prestar assessoramento em projetos e eventos de caráter

institucional;
- ministrar palestras e cursos promovidos pela instituição sobre

assunto relacionado à sua área de atuação;
- realizar outras atribuições compatíveis com a especialidade do

cargo.
3.11 - Especialidade: Consultor Legislativo.
Escolaridade: curso superior de graduação.
Atribuições:
- prestar consultoria às Comissões, aos Deputados e aos titulares

dos órgãos da Assembléia Legislativa no desempenho de suas
competências institucionais, sobre matéria relacionada à sua área de
atuação;

- elaborar estudos, pesquisas, informações, instruções e minutas de
proposições legislativas;

- prestar assessoramento às atividades parlamentares de
fiscalização e controle externo da administração pública e fornecer
subsídios aos processos de acompanhamento e avaliação de políticas
públicas, conforme sua área de atuação;

- prestar consultoria temática às reuniões de Plenário, quando
necessário;

- assessorar Deputados em atividades político-parlamentares;
- realizar estudos de apoio a atividades institucionais e

administrativas;



2535

- prestar assessoramento em projetos e eventos de caráter
institucional;

- ministrar palestras e cursos promovidos pela instituição sobre
assunto relacionado à sua área de atuação;

- realizar outras atribuições compatíveis com a especialidade do
cargo.

3.12 - Especialidade: Consultor de Processo Legislativo.
Escolaridade: curso superior de graduação.
Atribuições:
- preparar e organizar reuniões de Plenário e de Comissões;
- assessorar o Presidente e os Deputados durante as reuniões de

Plenário e de Comissões em matéria regimental ou constitucional
relacionada com o processo legislativo;

- redigir e revisar documentos do processo legislativo relativos ao
desenvolvimento dos trabalhos em Plenário e nas Comissões;

- inscrever oradores para pronunciamento no Grande Expediente
das reuniões de Plenário ou para discussão ou encaminhamento de
votação das proposições;

- prestar assessoramento ao Presidente e aos Deputados em
eventos institucionais da Assembléia Legislativa, na Capital e no
interior;

- assessorar os Deputados e prestar informações aos servidores da
instituição e ao público externo sobre questões relativas ao processo
legislativo;

- responsabilizar-se pela guarda e pelo encaminhamento de
documentos do processo legislativo;

- ministrar palestras e cursos promovidos pela instituição sobre
assunto relacionado à sua área de atuação;

- repassar informações sobre o processo legislativo aos setores
responsáveis pela divulgação das atividades institucionais;

- realizar outras atribuições compatíveis com a especialidade do
cargo.

3.13 - Especialidade: Contador.
Escolaridade: curso superior de graduação com formação em

Ciências Contábeis e registro no órgão de fiscalização profissional
competente.
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Atribuições:
- elaborar ou auxiliar na elaboração de balanços, balancetes e

demonstrativos da execução orçamentária, financeira e contábil bem
como análises, pareceres e recomendações necessários à instrução
dos processos de prestação de contas mensais e anuais dos
ordenadores de despesa;

- examinar o plano de contas e registro dos fatos da gestão
orçamentária, financeira e patrimonial da instituição;

- atuar como assistente técnico em processos judiciais, por
indicação do órgão responsável pela representação da Assembléia
nesses processos;

- prestar assessoramento no processo de elaboração da proposta
orçamentária da instituição e do Fundo de Apoio Habitacional da
Assembléia Legislativa - Fundhab -;

- realizar outras atribuições compatíveis com a especialidade do
cargo.

3.14 - Especialidade: Dentista.
Escolaridade: curso superior de graduação com formação em

Odontologia e registro no órgão de fiscalização profissional
competente.

Atribuições:
- realizar procedimentos odontológicos profiláticos e de atendimento

de urgência;
- elaborar laudos, perícias, atestados, relatórios e fichas

odontológicas;
- proceder ao exame periódico dos servidores;
- planejar e desenvolver, em parceria com outros órgãos da

instituição, campanhas e programas sobre melhorias das condições
funcionais e de qualidade de vida;

- pesquisar, desenvolver e implementar novas técnicas e
metodologias de sua área de atuação;

- ministrar palestras e cursos promovidos pela instituição sobre
assunto relacionado à sua área de atuação;

- realizar outras atribuições compatíveis com a especialidade do
cargo.

3.15 - Especialidade: Enfermeiro.
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Escolaridade: curso superior de graduação com formação em
Enfermagem e registro no órgão de fiscalização profissional
competente.

Atribuições:
- planejar, coordenar e executar os serviços de assistência de

enfermagem na Assembléia Legislativa;
- orientar, executar e supervisionar as tarefas de esterilização de

material médico e demais atividades de controle sistemático de
infecções e contaminações nos ambulatórios e consultórios do setor;

- participar do planejamento, da execução e da avaliação de
programas de promoção da saúde e prevenção de doenças e de
higiene e segurança no trabalho;

- supervisionar o trabalho do Técnico em Enfermagem;
- planejar e desenvolver, em parceria com outros setores da

instituição, campanhas e programas sobre qualidade de vida e
melhoria das condições funcionais na Assembléia Legislativa;

- pesquisar, desenvolver e implementar novas técnicas e
metodologias próprias de sua área de atuação;

- ministrar palestras e cursos promovidos pela instituição sobre
assunto relacionado à sua área de atuação;

- realizar outras atribuições compatíveis com a especialidade do
cargo.

3.16 - Especialidade: Engenheiro Civil.
Escolaridade: curso superior de graduação com formação em

Engenharia Civil e registro no órgão de fiscalização profissional
competente.

Atribuições:
- realizar atividades de planejamento, projeto, cálculo, coordenação

e fiscalização de serviços referentes a edificações, estruturas, redes
hidráulicas e combate a incêndio;

- elaborar orçamentos, pareceres, laudos, relatórios, especificar
materiais e realizar vistorias;

- prestar assessoramento na elaboração de editais de licitação para
execução de obras, prestação de serviços e aquisição de bens;

- fiscalizar o cumprimento dos contratos administrativos em seus
aspectos técnicos;
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- promover a capacitação de pessoal;
- acompanhar os processos de aprovação de projetos de obras civis

nos órgãos competentes;
- realizar outras atribuições compatíveis com a especialidade do

cargo.
3.17 - Especialidade: Engenheiro de Telecomunicações.
Escolaridade: curso superior de graduação com formação em

Engenharia de Telecomunicações e registro no órgão de fiscalização
profissional competente.

Atribuições:
- realizar atividades de planejamento, projeto, cálculo, coordenação

e fiscalização relacionadas a propagação de ondas de rádio e
antenas, comunicação de dados, redes de computação, redes de
telecomunicações, comunicação via satélite e microondas,
comunicação multimídia, telefonia, rádio, televisão, infra-estrutura e
serviços de comunicações;

- planejar, especificar, projetar e implementar sistemas de
comunicações e de transmissão de voz, dados e imagens;

- operar, inspecionar, periciar e realizar manutenção de
equipamentos e sistemas de telecomunicações;

- prestar consultoria técnica, supervisionar e coordenar estudos e
projetos de sistemas de comunicações;

- promover a capacitação de pessoal;
- realizar outras atribuições compatíveis com a especialidade do

cargo.
3.18 - Especialidade: Engenheiro Eletricista.
Escolaridade: curso superior de graduação com formação em

Engenharia Elétrica e registro no órgão de fiscalização profissional
competente.

Atribuições:
- realizar atividades de planejamento, projeto, cálculo, coordenação

e fiscalização de serviços referentes a instalações elétricas,
acionamentos eletromecânicos, cabeamento estruturado, sistemas de
medição e controle elétrico e materiais elétricos;

- elaborar orçamentos, pareceres, laudos, relatórios e realizar
vistorias;
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- operar, inspecionar, periciar e realizar manutenção de
equipamentos elétricos;

- prestar assessoramento na elaboração de editais de licitação para
execução de obras, prestação de serviços e aquisição de bens,
relacionados com sua área de atuação;

- fiscalizar o cumprimento dos contratos administrativos em seus
aspectos técnicos;

- promover a capacitação de pessoal;
- acompanhar os processos de aprovação de projetos elétricos nos

órgãos competentes;
- realizar outras atribuições compatíveis com a especialidade do

cargo.
3.19 - Especialidade: Engenheiro Mecânico.
Escolaridade: curso superior de graduação com formação em

Engenharia Mecânica e registro no órgão de fiscalização profissional
competente.

Atribuições:
- realizar atividades de planejamento, projetos, cálculos,

coordenação e fiscalização relacionadas a processos mecânicos,
máquinas de tração mecânica, elevadores, bombas e instalações de
bombeamento, veículos automotores, sistemas de produção,
transmissão e utilização de calor, sistemas de refrigeração e de ar
condicionado;

- elaborar orçamentos, pareceres, laudos, relatórios e realizar
vistorias;

- operar, inspecionar, periciar e realizar manutenção de
equipamentos elétricos;

- prestar assessoramento na elaboração de editais de licitação para
execução de obras, prestação de serviços e aquisição de bens,
relacionados com sua área de atuação;

- fiscalizar o cumprimento dos contratos administrativos nos seus
aspectos técnicos;

- promover a capacitação de pessoal;
- acompanhar os processos de aprovação de projetos elétricos nos

órgãos competentes;
- realizar outras atribuições compatíveis com a especialidade do
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cargo.
3.20 - Especialidade: Fisioterapeuta.
Escolaridade: curso superior de graduação com formação em

Fisioterapia e registro no órgão de fiscalização profissional
competente.

Atribuições:
- proceder a diagnóstico fisioterápico;
- planejar e executar tratamentos fisioterápicos;
- orientar os familiares sobre o acompanhamento do servidor em

tratamentos fisioterápicos, quando necessário;
- planejar e desenvolver, em parceria com outros órgãos da

instituição, campanhas e programas sobre melhorias das condições
funcionais e de qualidade de vida;

- pesquisar, desenvolver e implementar novas técnicas e
metodologias de sua área de atuação;

- ministrar palestras e cursos promovidos pela instituição sobre
assunto relacionado à sua área de atuação;

- realizar outras atribuições compatíveis com a especialidade do
cargo.

3.21 - Especialidade: Historiador.
Escolaridade: curso superior de graduação com formação em

História.
Atribuições:
- planejar, elaborar, orientar e desenvolver programas de pesquisa

histórica sobre o Poder Legislativo e a história política do Estado de
Minas Gerais;

- coordenar trabalhos de pesquisa, organização e análise de dados
e informações históricas;

- promover intercâmbio com instituições de pesquisa;
- ministrar palestras e cursos promovidos pela instituição sobre

assunto relacionado à sua área de atuação;
- realizar outras atribuições compatíveis com a especialidade do

cargo.
3.22 - Especialidade: Jornalista.
Escolaridade: curso superior de graduação com formação em

Comunicação Social na área de Jornalismo e registro no órgão de
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fiscalização profissional competente.
Atribuições:
- realizar a cobertura jornalística onde houver demanda da

instituição;
- divulgar as atividades institucionais de acordo com a orientação da

Assembléia Legislativa;
- redigir textos jornalísticos relacionados às atividades da instituição

e divulgá-los nos meios de comunicação;
- prestar assessoria de comunicação ao Presidente e a outras

autoridades da instituição;
- assessorar e acompanhar o trabalho dos jornalistas de outros

órgãos e entidades que necessitarem de informações sobre as
atividades da instituição;

- participar do planejamento, da execução e da avaliação de
pesquisas de opinião pública para fins institucionais;

- propor, participar da elaboração e acompanhar a execução de
ações de “marketing” institucional e de publicidade de interesse da
instituição;

- participar da elaboração, da execução e da avaliação de
estratégias de interlocução e posicionamento da instituição com seus
públicos;

- participar do planejamento, da execução e da avaliação de projetos
especiais de comunicação;

- coordenar a gestão da página da Assembléia Legislativa na
internet e na intranet;

- coordenar e executar o credenciamento dos jornalistas e dos meios
de comunicação para a cobertura jornalística das atividades
institucionais;

- produzir, redigir roteiros e editar programas de entrevistas,
reportagens, telejornal, documentários e vídeos institucionais;

- selecionar áudio e imagens para o arquivo permanente dos
sistemas de rádio e TV da instituição;

- coordenar a gravação e a transmissão ao vivo de reuniões e
eventos institucionais;

- ancorar jornal, debate ou entrevistas gravadas ou transmitidas ao
vivo;



2542

- redigir, gravar e enviar material jornalístico da instituição às
emissoras de rádio que o solicitarem;

- coordenar o recebimento de matérias gravadas em áudio enviadas
à Assembléia Legislativa por emissoras de rádio;

- realizar outras atribuições compatíveis com a especialidade do
cargo.

3.23 - Especialidade: Médico.
Escolaridade: curso superior de graduação com formação em

Medicina com especialização em Clínica Médica e registro no órgão
de fiscalização profissional competente.

Atribuições:
- proceder ao exame de pacientes, realizar diagnósticos e

tratamentos clínicos e de natureza profilática;
- requisitar e interpretar exames complementares;
- orientar e controlar o trabalho de enfermagem;
- atuar no controle de moléstias transmissíveis, na realização de

inquéritos epidemiológicos e em trabalhos de educação sanitária;
- encaminhar pacientes para assistência complementar;
- proceder ao exame de candidatos ao ingresso nos serviços da

instituição e ao exame periódico dos servidores;
- fornecer atestados e laudos médicos;
- realizar perícias médicas;
- realizar estudos, orientar, implantar, coordenar e executar projetos

e programas especiais de saúde no âmbito da instituição;
- planejar e desenvolver, em parceria com outros órgãos da

instituição, campanhas e programas sobre melhorias das condições
funcionais e de qualidade de vida;

- pesquisar, desenvolver e implementar novas técnicas e
metodologias de sua área de atuação;

- ministrar palestras e cursos promovidos pela instituição sobre
assunto relacionado à sua área de atuação;

- realizar outras atribuições compatíveis com a especialidade do
cargo.

3.24 - Especialidade: Médico Cardiologista.
Escolaridade: curso superior de graduação com formação em

Medicina com especialização em Cardiologia e registro no órgão de



2543

fiscalização profissional competente.
Atribuições:
- proceder ao exame de pacientes, realizar diagnósticos e

tratamentos clínicos e de natureza profilática;
- realizar atendimentos de urgência e de emergência cardiológicas;
- executar exames clínico-cardiológicos e eletrocardiogramas;
- requisitar e interpretar exames complementares;
- atuar em conjunto com outros especialistas em diagnósticos

diferenciais e na interpretação de exames complementares no âmbito
da cardiologia;

- orientar e controlar o trabalho de enfermagem;
- atuar no controle de moléstias transmissíveis, na realização de

inquéritos epidemiológicos e em trabalhos de educação sanitária;
- planejar e acompanhar a execução de programas de prevenção de

doenças cardiovasculares;
- encaminhar pacientes para assistência complementar;
- proceder ao exame de candidatos ao ingresso nos serviços da

instituição e ao exame periódico dos servidores;
- fornecer atestados e laudos médicos;
- realizar perícias médicas;
- realizar estudos, orientar, implantar, coordenar e executar projetos

e programas especiais de saúde no âmbito da instituição;
- planejar e desenvolver, em parceria com outros órgãos da

instituição, campanhas e programas sobre melhorias das condições
funcionais e de qualidade de vida;

- pesquisar, desenvolver e implementar novas técnicas e
metodologias de sua área de atuação;

- ministrar palestras e cursos promovidos pela instituição sobre
assunto relacionado à sua área de atuação;

- realizar outras atribuições compatíveis com a especialidade do
cargo.

3.25 - Especialidade: Médico do Trabalho.
Escolaridade: curso superior de graduação com formação em

Medicina com especialização em Medicina do Trabalho e registro no
órgão de fiscalização profissional competente.

Atribuições:
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- proceder ao exame de pacientes, realizar diagnósticos e
tratamentos clínicos e de natureza profilática;

- requisitar e interpretar exames complementares;
- orientar e controlar o trabalho de enfermagem;
- atuar no controle de moléstias transmissíveis, na realização de

inquéritos epidemiológicos e em trabalhos de educação sanitária;
- encaminhar pacientes para assistência complementar;
- proceder ao exame de candidatos ao ingresso nos serviços da

instituição e ao exame periódico dos servidores;
- fornecer atestados e laudos médicos;
- realizar perícias médicas;
- realizar estudos, orientar, implantar, coordenar e executar projetos

e programas especiais de saúde no âmbito da instituição;
- realizar estudos, pesquisas e projetos relacionados ao ambiente e

à segurança do trabalho, à ergonomia e à saúde ocupacional;
- atuar visando à prevenção de doenças, à promoção e à

preservação da saúde, tendo em vista os ambientes e as condições
de trabalho dos membros e dos servidores da instituição;

- proceder a exame do servidor visando à sua alocação em função
compatível com suas condições de saúde, quando necessário;

- comunicar formalmente ao superior competente em caso de
suspeita ou de comprovação de transtornos de saúde atribuíveis ao
trabalho;

- planejar e desenvolver, em parceria com outros órgãos da
instituição, campanhas e programas sobre melhorias das condições
funcionais e de qualidade de vida;

- pesquisar, desenvolver e implementar novas técnicas e
metodologias de sua área de atuação;

- ministrar palestras e cursos promovidos pela instituição sobre
assunto relacionado à sua área de atuação;

- realizar outras atribuições compatíveis com a especialidade do
cargo.

3. 26 - Especialidade: Programador Visual.
Escolaridade: curso superior de graduação com formação em

Design Gráfico, em Comunicação Social na área de Publicidade e
Propaganda ou nas áreas de Artes Visuais, Artes Gráficas ou
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Produção Editorial, com diploma devidamente registrado ou inscrito
nos órgãos competentes.

Atribuições:
- criar e desenvolver projetos de programação visual;
- criar e executar projetos gráficos para material impresso e páginas

na internet;
- operar processos de tratamento de imagem e de sistemas de

prova;
- participar do planejamento e da execução de programas, projetos e

campanhas de "marketing" institucional e publicidade de interesse da
instituição;

- manter e atualizar páginas na internet;
- realizar outras atribuições compatíveis com a especialidade do

cargo.
3.27 - Especialidade: Psicólogo.
Escolaridade: curso superior de graduação com formação em

Psicologia e registro no órgão de fiscalização profissional competente.
Atribuições:
- elaborar diagnóstico psicológico, inclusive com aplicação e

interpretação de testes, quando necessário, visando a orientar e a
acompanhar o processo de adequação funcional do servidor;

- prestar assessoramento à área de recursos humanos nas ações
relacionadas a gestão de pessoal;

- participar da elaboração, da implementação e do acompanhamento
de políticas de recursos humanos;

- acompanhar processo de psicoterapia do servidor, quando
necessário;

- planejar e desenvolver, em parceria com outros órgãos da
instituição, campanhas e programas sobre melhorias das condições
funcionais e de qualidade de vida;

- pesquisar, desenvolver e implementar novas técnicas e
metodologias de sua área de atuação;

- ministrar palestras e cursos promovidos pela instituição sobre
assunto relacionado à sua área de atuação;

- realizar outras atribuições compatíveis com a especialidade do
cargo.
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3.28 - Especialidade: Redator-Revisor.
Escolaridade: curso superior de graduação.
Atribuições:
- prestar consultoria às Comissões, aos Deputados e aos titulares

dos órgãos da Assembléia Legislativa no desempenho de suas
competências institucionais, sobre matéria relacionada com a sua
área de atuação.

- redigir e revisar proposições e documentos do processo legislativo;
- redigir e revisar textos, peças e publicações para divulgação

institucional;
- elaborar estudos e informações sobre assunto de sua área de

atuação;
- acompanhar os processos de elaboração dos textos produzidos em

eventos institucionais e revisá-los;
- ministrar palestras e cursos promovidos pela instituição sobre

assunto relacionado com a sua área de atuação;
- realizar outras atribuições compatíveis com a especialidade do

cargo.
3.29 - Especialidade: Relações-Públicas.
Escolaridade: curso superior de graduação com formação em

Comunicação Social na área de Relações Públicas e registro no órgão
de fiscalização profissional competente.

Atribuições:
- criar e manter canais de relacionamento entre a Assembléia e seus

públicos;
- prestar assessoria de relações públicas, infra-estrutura e logística

em eventos realizados pela Assembléia Legislativa e acompanhar
eventos promovidos por terceiros em que haja representação da
instituição;

- planejar, executar e avaliar projetos especiais de comunicação;
- propor ações de integração dos servidores;
- planejar e desenvolver campanhas institucionais dirigidas aos

públicos estratégicos e à formação da opinião pública;
- planejar, junto com outros setores da instituição, as providências

necessárias à recepção dos novos Deputados e coordenar as
atividades de contato, ambientação e acompanhamento a serem
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implementadas para esse fim;
- prestar assessoramento aos órgãos da Assembléia Legislativa

sobre temas referentes a comunicação institucional e à elaboração de
peças publicitárias e de propaganda;

- planejar e executar providências relacionadas às solenidades de
posse do Governador e dos Deputados;

- consolidar e divulgar a agenda institucional da instituição;
- avaliar a satisfação do público com relação aos eventos

institucionais;
- planejar, executar e acompanhar pesquisas de opinião pública para

fins institucionais;
- planejar e executar atividades de cerimonial, inclusive a

assesssoria ao Presidente, aos membros da Mesa e aos Conselhos
das Medalhas do Mérito Legislativo, da Ordem do Mérito Funcional, da
Inconfidência e Santos Dumont;

- realizar outras atribuições compatíveis com a especialidade do
cargo.

3.30 - Especialidade: Taquígrafo.
Escolaridade: curso superior de graduação.
Atribuições:
- executar o apanhamento taquigráfico das reuniões de Plenário e

das Comissões bem como dos eventos institucionais, político-
parlamentares e administrativos;

- fazer a transcrição do apanhamento taquigráfico feito ao vivo e das
gravações em fitas magnéticas ou por sistema de gravação digital;

- alimentar o Banco de Pronunciamentos e o Banco de Dados
Comissão;

- realizar outras atribuições compatíveis com a especialidade do
cargo.

4 - Cargo: Procurador.
Escolaridade: curso superior de graduação com formação em Direito

e registro no órgão de fiscalização profissional competente.
Atribuições:
- representar a Assembléia Legislativa em juízo ou

extrajudicialmente, por delegação de poderes;
- representar o Estado em processo judicial que versar sobre ato



2548

praticado pelo Poder Legislativo ou por sua administração;
- prestar assessoramento de natureza jurídica;
- realizar estudos e pesquisas de interesse da Assembléia

Legislativa sobre assuntos jurídicos;
- emitir pareceres de natureza jurídica sobre matéria administrativa

ou institucional;
- elaborar minutas de editais, contratos, regulamentos e outros

documentos;
- orientar comissões de sindicância e de inquérito administrativo e

participar de comissões de processo administrativo disciplinar e de
licitação;

- apresentar à Mesa da Assembléia propostas de medidas jurídicas
visando a salvaguardar os interesses da instituição;

- prestar assessoramento jurídico ao Procon Assembléia bem como
representá-lo judicialmente, por delegação de poderes, nas hipóteses
previstas no art. 81 da Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de
1990;

- ministrar palestras e cursos promovidos pela instituição sobre
assunto relacionado à sua área de atuação;

- realizar outras atribuições compatíveis com a especialidade do
cargo.

ATAS
ATA DA 30ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA

AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL NA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 20/11/2007
Às 15h14min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Vanderlei Jangrossi, Padre João, Antônio Carlos Arantes e Getúlio
Neiva, membros da supracitada Comissão. Está presente, também, o
Deputado Paulo Cesar. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Vanderlei Jangrossi, declara aberta a reunião e, em virtude
da aprovação de requerimento do Deputado Getúlio Neiva, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a discutir a renegociação de
contratos de financiamento dos produtores da Gleba C2, do Projeto
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Jaíba, com o BDMG, a discutir e votar matéria constante na pauta e a
apreciar proposições da Comissão. Logo após, comunica o
recebimento da seguinte correspondência: Ofícios nºs 1.418/2007, do
Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, publicado no
“Diário do Legislativo” de 19/10/2007; 607/2007, do Secretário de
Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, publicado
no “Diário do Legislativo” de 6/11/2007; 1.487/2007, do Secretário de
Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, publicado no “Diário
do Legislativo” de 20/11/2007, e ofício da Casmil, publicado no “Diário
do Legislativo” de 9/11/2007. O Presidente acusa o recebimento das
seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados a
seguir: Projeto de Resolução nºs 1.724/2007, no 1º turno (Deputado
Getúlio Neiva); e Mensagem nº 126/2007, do Governador do Estado,
em turno único (Deputado Getúlio Neiva). A Presidência interrompe a
1ª Parte da reunião para ouvir a Sra. Ivone Maria de Almeida Luz,
Gerente do Departamento de Fundos de Desenvolvimento do BDMG;
os Srs. Augusto César Soares dos Santos, Gerente, Analista de
Desenvolvimento Rural da Ruralminas; Paulo André Nunes, Chefe de
Gabinete da Secretaria de Estado Extraordinária para o
Desenvolvimento dos Vales do Jequitinhonha, Mucuri e do Norte de
Minas; Bernardino Gervásio Araújo, Gerente Executivo do Distrito de
Irrigação do Jaíba; José Olympio Nardelli Monteiro de Castro,
representante do Conselho de Administração do Distrito de Irrigação
do Jaíba; e João Cordoval, Prefeito Municipal de Matias Cardoso, os
quais são convidados a tomar assento à mesa. O Deputado Vanderlei
Jangrossi, autor do requerimento que deu origem ao debate, tece
suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos
convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debates,
segue-se ampla discussão, conforme consta das notas taquigráficas.
A Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à
2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e
votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário.
Submetido a votação, é aprovado o Requerimento nº 1.436/2007.
Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez, são
aprovados os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs
1.544, 1.546, 1.561 e 1637/2007. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte
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(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação de
proposições da Comissão. A Presidência recebe requerimentos dos
Deputados Carlos Pimenta, em que solicita audiência pública desta
Comissão para discutir questões referentes às tarifas de energia
elétrica cobradas dos pequenos produtores pela Cemig, na Região
Norte do Estado; e Gil Pereira e Ivair Nogueira, em que solicitam
sejam convidados o Secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, o Presidente da Associação Mineira de Silvicultura -
AMS - e o Presidente do Sindicato da Indústria do Ferro em Minas
Gerais - Sindifer -, para participarem da audiência pública que
discutirá a Proposta de Emenda à Constituição nº 23/2007, conforme
requerimento já aprovado nesta 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, 27 de novembro de 2007.
Vanderlei Jangrossi, Presidente - Padre João.

ATA DA 33ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 1ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM
27/11/2007

Às 14h35min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Gustavo Valadares, Juninho Araújo e Gil Pereira, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Gustavo Valadares, declara aberta a reunião e, em virtude
da aprovação de requerimento do Deputado Juninho Araújo, dispensa
a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na
pauta. O Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições,
das quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs
388/2007 (Deputado Juninho Araújo), 1.432/2007 (Deputado Djalma
Diniz), 1.670/2007 (Deputado Paulo Guedes), em turno único. 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
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Lei nº 1.091/2007 (relator: Deputado Paulo Guedes). Submetidos a
votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs
1.460 e 1.477/2007. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e a votação de proposições da
Comissão. É recebido o requerimento do Deputado Délio Malheiros
em que solicita seja realizada audiência pública, para se debater o
acesso à cidade de Nova Lima, tendo em vista a desordenada
expansão dessa cidade e a inexistência de vias de tráfego adequadas
que a liguem a Belo Horizonte. Submetidos a votação, cada um por
sua vez, são aprovados requerimentos dos Deputados ao DNIT-MG:
Célio Moreira em que solicita providências para a reconstrução do
acostamento da BR-135, entre o Km 571 e o Km 572, no trecho da
entrada para o Município de Corinto, em frente ao Posto Santinho; e
Gil Pereira solicitando a instalação de redutores eletrônicos na BR-
135, no Município de Bocaiúva. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2007.
Gustavo Valadares, Presidente - Juninho Araújo - Gil Pereira.
ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA
EMITIR PARECER SOBRE A INDICAÇÃO DA JORNALISTA VILMA

TOMAZ RIBEIRO PARA COMPOR O CONSELHO DE DEFESA
SOCIAL, EM 27/11/2007

Às 14h38min, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas
Ana Maria Resende e Rosângela Reis e os Deputados João Leite e
Sargento Rodrigues, membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, a Presidente “ad hoc”, Deputada Ana Maria
Resende, declara aberta a reunião e esclarece que não há ata a ser
lida por ser a primeira reunião da Comissão. A Presidência informa
que a reunião se destina a eleger o Presidente e o Vice-Presidente e a
designar o relator para emitir parecer sobre a indicação da jornalista
Vilma Tomaz Ribeiro para compor o Conselho de Defesa Social. A
Presidente determina a distribuição das cédulas de votação,
devidamente rubricadas, e convida o Deputado João Leite para atuar
como escrutinador. Feita a apuração dos votos, são eleitas para
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Presidente a Deputada Rosângela Reis e para Vice-Presidente a
Deputada Ana Maria Resende, ambas por unanimidade. A Deputada
Rosângela Reis, empossada, agradece a confiança dos colegas,
empossa a Deputada Ana Maria Resende na Vice-Presidência e
designa o Deputado Sargento Rodrigues para ser o relator da matéria.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2007.
Rosângela Reis, Presidente - Ana Maria Resende - Sargento

Rodrigues.
ATA DA 30ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA
1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

28/11/2007
Às 9h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Carlos Mosconi, Hely Tarqüínio e João Leite (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 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.
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 1.659/2007 (relator: Deputado Carlos Pimenta).
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os
Requerimentos nºs 1.451; 1.474; 1.485; 1.486; 1.488; 1.487; 1.489;
1.490; 1.491; 1.492 e 1.493/2007. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte
(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação de
proposições da Comissão. Submetido a votação, é aprovado
requerimento do Deputado Fahim Sawan, em que solicita à Comissão
de Saúde que envide esforços junto à Secretaria de Saúde com vistas
à obra de adequação do Hemocentro de Uberaba. 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, 5 de dezembro de 2007.
Carlos Mosconi, Presidente - Ruy Muniz - Eros Biondini - Antônio

Genaro.
ATA DA 33ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,

CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INFORMÁTICA NA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 28/11/2007
Às 10h15min, comparece na Unimontes, Município de Montes

Claros, o Deputado Deiró Marra, membro da supracitada Comissão.
Está presente, também, o Deputado Carlos Pimenta. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Deiró Marra, declara aberta a
reunião e 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 debater, em audiência
pública, a autonomia universitária, a cobrança de mensalidades e as
condições de trabalho Unimontes. A Presidência interrompe a 1ª Parte
da reunião para ouvir os Srs. Paulo Cesar Gonçalves de Almeida,
Reitor da Unimontes; Marise Fagundes Silveira, Presidente da
Adunimontes; Solange Bretas, 1ª - Vice-Presidente do Andes;
Sebastião Lúcio Scaldafeni, Professor da Uemg; Pedro Aparecido
Moreira de Freitas, Representante dos servidores Técnico-
Administrativos da Unimontes e Diego Coelho Martins, Presidente do
Diretório Central dos Estudantes - DCE-Unimontes, que são
convidados a tomar assento à mesa. Registra-se a presença do
Deputado Ruy Muniz. O Presidente, autor do requerimento que deu
origem ao debate, tece suas considerações iniciais. Logo após, passa
a palavra aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos
os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta nas notas
taquigráficas. A Presidência retoma os trabalhos ordinários da
reunião. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de proposições da Comissão.
A Presidência acusa o recebimento de requerimentos do Deputado
Ruy Muniz, em que solicita sejam requeridas à Uemg e à Unimontes,
cópias dos seus estatutos, além de informações sobre o número de
alunos matriculados, identificados por curso e por campus, bem como
o quantitativo de estudantes que pagam mensalidades e daqueles que
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estudam de forma gratuita; em que solicita seja requerido à
Unimontes, cópia do seu Regimento Interno; em que solicita sejam
obtidas junto à Fadenor, cópias dos relatórios de atividades da
Fundação, referentes aos últimos cinco anos, com destaque para o
ano de 2007, nos quais conste o número de Municípios, de cursos e
de alunos atendidos, além de cópia dos balanços referentes aos
últimos cinco anos e do balancete referente ao ano de 2007, com o
detalhamento das receitas e das despesas; do Deputado Carlos
Pimenta, em que solicita seja formulado apelo ao Comando Geral da
Polícia Militar com vistas à instalação de guaritas e de reforço do
policiamento nas proximidades das duas vias de acesso à Unimontes,
a fim de melhorar a segurança no entorno da Universidade; em que
solicita o envio de ofício ao Ministério do Desenvolvimento Social e
Combate à Fome, com vistas à instalação de um anexo do
Restaurante Popular de Montes Claros, dentro do campus da
Unimontes; do Deputado Deiró Marra, em que solicita seja formulado
apelo à Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia com vistas à
instalação imediata de um restaurante universitário no campus da
Unimontes. 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 dezembro de 2007.
Deiró Marra, Presidente - Carlin Moura - Ana Maria Resende.

ATA DA 31ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
PARTICIPAÇÃO POPULAR NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 29/11/2007
Às 14h32min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

André Quintão, Eros Biondini e Carlin Moura, membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
André Quintão, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação
de requerimento do Deputado 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 tratar de temas do interesse da Comissão; em
seguida, ressalta a importância e agradece a intensa participação da
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sociedade durante o processo de coleta de propostas de emenda aos
Projetos de Lei nºs 1.615 e 1.616/2007, que tratam do Plano
Plurianual de Ação Governamental e do Orçamento do Estado para o
exercício de 2008, respectivamente, no que é seguido pelos demais
Deputados presentes. 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 dezembro de 2007.
André Quintão, Presidente - Eros Biondini.

ATA DA 33ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
SEGURANÇA PÚBLICA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 16ª LEGISLATURA, EM 5/12/2007
Às 9h36min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Sargento Rodrigues, Paulo Cesar, 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 apreciar
matéria constante na pauta, tratar de assuntos de interesse da
Comissão e debater as inovações estabelecidas pela Lei
Complementar nº 95, de 2007, que altera a Lei nº 5.301, de 1969, que
contém o Estatuto do Pessoal da Polícia Militar do Estado de Minas
Gerais, e dá outras providências, em especial as novas regras de
promoção. A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir
o Cel. PM Dâmocles Freire Júnior, Diretor de Recursos Humano da
PMMG, representando o Cel. PM Hélio dos Santos Júnior,
Comandante-Geral da PMMG; o Major Tadeu do Espírito Santo,
Chefe da Adjuntoria de Promoção da Diretoria de Recursos Humanos,
representando o Cel. BM José Honorato Ameno, Comandante-Geral
do Corpo de BMMG; o Subtenente PM Luiz Gonzaga Ribeiro, da
Associação dos Praças, Policiais e Bombeiros Militares de Minas
Gerais; o Major Zoé Ferreira Santos, Presidente da Associação dos
Oficiais da PMMG; e o Sr. Heder Martins de Oliveira, Diretor
Administrativo da Associação dos Praças, Policiais e Bombeiros



2556

Militares de Minas Gerais, 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. A Presidência retoma os trabalhos ordinários da
reunião. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e a votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a votação, são
aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os Requerimentos
nºs 1.564 e 1.577/2007. Submetido a discussão e votação, é aprovado
o Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº 1.665/2007. Registra-
se a presença do Deputado Délio Malheiros. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2007.
Sargento Rodrigues, Presidente - Paulo Cesar.

ATA DA 33ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 6/12/2007
Às 14h20min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Elisa Costa e os Deputados Zé Maia, Jayro Lessa, Agostinho Patrús
Filho, Antônio Júlio, Sebastião Helvécio e Célio Moreira, membros da
supracitada Comissão. Estão presentes, também, os Deputados
Dalmo Ribeiro Silva, Gilberto Abramo, Paulo Cesar, Weliton Prado e
Carlin Moura. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Zé
Maia, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, considera-a aprovada e solicita aos membros da Comissão
presentes que a subscrevam. A Presidência informa que a reunião se
destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar
proposições da Comissão. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do
Dia), compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Na fase de discussão
do parecer do relator, Deputado Agostinho Patrús Filho, que conclui
pela aprovação do Projeto de Resolução nº 1.826/2007, em turno
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único, é apresentada a Proposta de Emenda nº 1, pela Deputada Elisa
Costa. Submetido a votação, é o parecer aprovado, salvo a proposta
de emenda, registrando-se o voto contrário da Deputada Elisa Costa.
Submetida a votação é rejeitada a Proposta de Emenda nº 1. Fica
aprovado o parecer na sua forma original. Após discussão e votação,
são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela aprovação,
no 2º turno, dos Projetos de Lei nºs 524/2007 (relator: Deputado
Antônio Júlio) e 1.404/2007 (relator: Deputado Agostinho Patrús Filho)
na forma do vencido no 1º turno; e pela aprovação, no 1º turno, do
Projeto de Lei nº 1.524/2007 na forma do Substitutivo nº 1, da
Comissão de Constituição e Justiça (relator: Deputado Sebastião
Helvécio). Na fase de discussão dos pareceres dos relatores,
Deputados Jayro Lessa e Agostinho Patrús Filho, que concluem,
respectivamente, pela rejeição da Emenda nº 1 ao Projeto de Lei nº
1.583/2007 e pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.770/2007 com as
Emendas nºs 1 a 5, da Comissão de Constituição e Justiça, e nº 6, da
Comissão de Administração Pública, no 1º turno, o Presidente defere
o pedido de vista da Deputada Elisa Costa. Os Projetos de Lei nºs 1.
584, 1.745 e 1.854/2007 são retirados da pauta, por determinação do
Presidente da Comissão, por não cumprirem pressupostos
regimentais Suspende-se a reunião. Às 17h10min são reabertos os
trabalhos com a presença dos Deputados Zé Maia, Jayro Lessa,
Agostinho Patrús Filho, Antônio Júlio, Sebastião Helvécio e Gilberto
Abramo. O Presidente, Deputado Zé Maia, prorroga os trabalhos da
Comissão até às 20 horas. Suspende-se a reunião. Às 19 horas são
reabertos os trabalhos com a presença dos Deputados Zé Maia, Jayro
Lessa, Agostinho Patrús Filho, Sebastião Helvécio e Gilberto Abramo
(substitutindo este ao Deputado Antônio Júlio, por indicação da
liderança do PMDB). O Presidente retira a matéria da pauta. Cumprida
a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a reunião
extraordinária, dia 7/12/2007, às 10 horas, para apreciação dos
Projetos de Lei nºs 596, 1.585 e 1.760/2007, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 7 de dezembro de 2007.
Zé Maia, Presidente - Sebastião Helvécio - Elisa Costa - Agostinho
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Patrús Filho - Jayro Lessa - Gilberto Abramo.
ATA DA 34ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 7/12/2007
Às 10h5min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Elisa

Costa e os Deputados Zé Maia, Jayro Lessa, Agostinho Patrús Filho e
Sebastião Helvécio, membros da supracitada Comissão. Estão
presentes, também, os Deputados Gilberto Abramo e Weliton Prado.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Zé Maia, declara
aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior,
considera-a aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar
a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da
Comissão. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Suspende-se os
trabalhos. À 13h28min, são reabertos os trabalhos com a presença da
Deputada Elisa Costa e dos Deputa Zé Maia, Jayro Lessa, Antônio
Júlio, Sebastião Helvécio e Gilberto Abramo. Submetido a votação, é
aprovado requerimento do Deputado Gilberto Abramo, de diligência à
Secretaria de Estado de Fazenda, para que apresente nota técnica
sobre os impactos econômico e financeiro do substitutivo, das
emendas e das subemendas apresentados em Plenário ao Projeto de
Lei nº 1.585/2007. Na fase de discussão do parecer do relator,
Deputado Jayro Lessa, que conclui pela aprovação, no 1º turno, do
Projeto de Lei nº 1.585/2007 na forma do Substitutivo nº 3, e pela
rejeição das Emendas nºs 15 a 117, das subemendas que receberam
o nº 1 às Emendas nºs 1, 2, 4, 6 e 13 e do Substitutivo nº 2, são
apresentadas as Propostas de Emenda nºs 1, do Deputado Zé Maia, 3
e 8, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 4 e 5, do Deputado Antônio
Júlio, 9, do Deputado Délio Malheiro, 11, do Deputado Vanderlei
Miranda, e 12, do Deputado Eros Biondini. Após discussão e votação,
é aprovado o parecer, salvo as propostas de emenda. Submetidas a
votação são rejeitadas as propostas de emenda, ficando o parecer
aprovado na sua forma original. O Presidente informa que as
Propostas de Emenda nºs 2, dos Deputado André Quintão e



2559

Sebastião Helvécio, 7, do Deputado Arlen Santiago, e 10, do
Deputado Vanderlei Miranda, estão incluídas no parecer do relator.
Submetido a discussão e votação, é aprovado o parecer pela
aprovação, no 1º turno, do Projeto Lei nº 1.760/2007 na forma do
Substitutivo nº 1, da Comissão de Constitutição e Justiça (relator:
Deputado Sebastião Helvécio). O parecer sobre o Projeto de Lei nº
596/2007, no 1º turno, deixa de ser apreciado, em virtude de
solicitação de prazo regimental pelo respectivo relator, Deputado
Sebastião Helvécio. Registra-se a presença dos Srs. Antônio Eduardo
Macedo S. de Paula Leite Jr., Superintendente de Tributação, Ricardo
Luiz de Souza, Coordenador da Divisão de Política Tributária, Itamar
Peixoto de Melo e Sara Teixeira, Assessores da Superintendência
Tributária da Secretaria de Fazenda do Estado. Cumprida a finalidade
da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 11 de dezembro de 2007.
Zé Maia, Presidente - Elisa Costa - Jayro Lessa - Gilberto Abramo -

Lafayette de Andrada.
ATA DA 9ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 1ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM
7/12/2007

Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões o Deputado
Gustavo Valadares, membro da supracitada Comissão. Está presente,
também, o Deputado Paulo Cesar. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Gustavo Valadares, declara aberta a reunião,
dá a ata por aprovada e a subscreve. A Presidência informa que a
reunião se destina a debater a duplicação da Rodovia BR-265, desde
o trevo da Rodovia Fernão Dias - BR-381 -, até o Distrito Industrial do
Município de Lavras, e a discutir e votar proposições da Comissão. A
Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir as Sras.
Jussara Menicucci de Oliveira, Prefeita Municipal de Lavras, Maria
Horaci de Oliveira, Prefeita Municipal de Ijaci, Nastenka Georgina,
Vereadora do Município de Lavras, e Major Rosângela, Comandante
da 6ª Cia. de Meio Ambiente e Trânsito da Polícia Militar; os Srs.
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Geraldo Magno Fernandes, Prefeito Municipal de Itumirim, Antônio
Nazareno G. Mendes, Reitor da Universidade Federal de Lavras,
Sebastião dos Santos Vieira, Presidente da Câmara Municipal de
Lavras, Marcos Possato, Vladimir Andrade, José Baúte, Walder Alves
Carvalho e Evandro Lacerda, Vereadores do Município de Lavras,
Carlos Alberto Pereira, ex-Prefeito de Lavras, Sílvio Duarte Melo,
Supervisor da Unidade Local de Oliveira, representando Fernando
Guimarães Rodrigues, Superintendente Regional do DNIT em Minas
Gerais, e Geraldo de Melo Ferreira, Presidente do Sindicato dos
Transportes Rodoviários, que são convidados a tomar assento à
mesa. O Presidente, autor do requerimento que deu origem ao
debate, tece suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra
aos convidados para que façam suas exposições. Abertos os debates,
segue-se ampla discussão, conforme consta 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, 11 de dezembro de 2007.
Juninho Araújo, Presidente - Dinis Pinheiro.
ATA DA 4ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DE DIREITOS
HUMANOS NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 10/12/2007
Às 8h45min, comparecem no Plenário Juscelino Kubitschek os

Deputados Durval Ângelo e João Leite, membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Durval Ângelo, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião é destinada a debate público sobre os 59 anos da Declaração
Universal dos Direitos Humanos. A Presidência interrompe a 1ª Parte
da reunião para ouvir os Srs. Rodrigo Filgueira de Oliveira, Promotor
de Justiça e Coordenador do CAO-DH, representando o Sr. Jarbas
Soares Júnior, Procurador-Geral de Justiça do Estado de Minas
Gerais; Custódio Mattos, Secretário de Desenvolvimento Social; João
Batista de Oliveira, Subsecretário de Direitos Humanos; Agílio
Monteiro Filho, Ouvidor Adjunto, representando o Sr. Lúcio Urbano
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Silva Martins, Ouvidor-Geral do Estado; Giedra Cristina Pinto Moreira,
Defensora Pública Federal; Gustavo Corgozinho Oliveira, Defensor
Público Estadual, representando o Sr. Leopoldo Portela Júnior,
Defensor Público- Geral do Estado; Emely Vieira Salazar, Presidente
do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos; Genilson
Ribeiro Zeferino, Subsecretário de Administração Prisional; Ten.-Cel.
Robson Alves Campos Ferreira, representando o Sr. Hélio dos Santos
Júnior, Comandante-Geral da PMMG; Marco Antonio Monteiro de
Castro, Chefe da Polícia Civil do Estado; Paulo Vaz Alckmin, Ouvidor
de Polícia do Estado; Túlio Picinini Teixeira, Coordenador do
Observatório de Direitos Humanos, representando a Sra. Márcia Maria
de Paiva Borges Martini, Superintendente de Integração de Política de
Direitos Humanos da Secretaria de Desenvolvimento Social; Fiona
Macaulay, Professora do Departamento de Estudos pela Paz, da
Universidade de Bradford, Inglaterra; Williman Estefany da Silva,
Presidente do Conselho Estadual de Participação e Integração da
Comunidade Negra; Maurício Peçanha, Presidente do Conselho
Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência;
Walkíria Laroche, Presidente da Associação de Travestis e
Transexuais de Minas Gerais; Dos Anjos Pereira Brandão, Presidente
da Associação das Profissionais do Sexo; e Élcio Pacheco,
representante do Centro de Documentação Eloy Ferreira da Silva e da
Rede Nacional dos Advogados Populares, os quais 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, 13 de dezembro de 2007.
Durval Ângelo, Presidente - João Leite - Ruy Muniz.
ATA DA 32ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA

AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL NA 1ª SESSÃO
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LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 11/12/2007
Às 15h5min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Antônio Carlos Arantes, Chico Uejo e Getúlio Neiva, membros da
supracitada Comissão. Estão presentes, também, os Deputados
Weliton Prado e Doutor Rinaldo. Havendo número regimental, o
Deputado Getúlio Neiva 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 apreciar
matérias constantes na pauta e proposições da Comissão. A seguir,
comunica o recebimento da seguinte correspondência: Ofício nº
105/2007, do Presidente da Fapemig, publicado no “Diário do
Legislativo” de 6/12/2007; e Ofício nº 505/2007, da Assessoria
Parlamentar do Mapa, publicado no “Diário do Legislativo”, em
27/11/2007. A Presidência informa que, em 6/12/2007, o Deputado
Padre João foi designado relator do Projeto de Lei nº 1.781/2007, em
turno único, e acusa o recebimento da Mensagem nº 140/2007, em
turno único, para a qual designou relator o Deputado Antônio Carlos
Arantes. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, é aprovado o parecer pela aprovação, no 1º turno, do Projeto
de Lei nº 731/2007 (relator: Deputado Getúlio Neiva). Passa-se à 2ª
Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e
votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário.
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os
Requerimentos nºs 1.586 e 1.592/2007. O Presidente, Deputado
Vanderlei Jangrossi, assume a Presidência da reunião e passa à 3ª
Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e
votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada
um por sua vez, são aprovados requerimentos dos Deputados
Vanderlei Jangrossi em que solicita seja realizada audiência pública
na cidade de Araguari, para discutir as melhorias advindas com a
implantação da usina de etanol nesse Município e soluções viáveis
para minimizar os impactos que possam ser gerados no futuro;
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Antônio Carlos Arantes, Vanderlei Jangrossi, Getúlio Neiva e Weliton
Pradoem que solicitam seja realizada audiência pública nesta
Comissão, para discutir a situação dos produtores rurais dos 102
Municípios do leste mineiro, provocada pelo longo período de
estiagem que vem causando consideráveis perdas às lavouras, em
especial ao setor pecuário. 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 dezembro de 2007.
Vanderlei Jangrossi, Presidente - Ana Maria Resende - Padre João -

Getúlio Neiva.
ATA DA 9ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INFORMÁTICA NA 1ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM
11/12/2007

Às 15h15min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada
Gláucia Brandão (substituindo a Deputada Ana Maria Resende, por
indicação da Liderança do BSD) e os Deputados Deiró Marra e Carlin
Moura, membros da supracitada Comissão. Está presente, também, o
Deputado Weliton Prado. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Deiró Marra, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Carlin Moura, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na
pauta e a deliberar sobre proposições da Comissão. Passa-se à 1ª
Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a
votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do
Plenário. Após discussão e votação, é aprovado o parecer sobre as
Emendas nºs 1 a 6, apresentadas em Plenário, no 1º turno, ao Projeto
de Lei nº 30/2007, o qual concluiu pela aprovação na forma do
Substitutivo nº 3 com as Emendas nºs 2 a 5, e pela rejeição das
Emendas nºs 1 e 6 (relator: Deputado Deiró Marra). Passa-se à 3ª
Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a
votação de proposições da Comissão. A Presidência recebe
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requerimento do Deputado Carlin Moura em que solicita seja realizada
visita da Comissão à Escola Estadual Bolívar Tinoco Mineiro,
localizada no Bairro Ribeiro de Abreu. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2007.
Carlin Moura, Presidente - Maria Lúcia Mendonça - Vanderlei

Jangrossi.
ATA DA 35ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO

AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 12/12/2007

Às 10h10min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Sávio Souza Cruz, Fábio Avelar, Almir Paraca, Inácio Franco e
Wander Borges, membros da supracitada Comissão. Está presente,
também, a Deputada Elisa Costa. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Sávio Souza Cruz, declara aberta a reunião e,
em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Wander
Borges, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada
por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a discutir, em audiência
pública, o Projeto de Lei nº 1.269/2007, que institui normas aplicáveis
aos resíduos sólidos e institui a Política Estadual de Resíduos Sólidos.
Em seguida, interrompe a 1ª Parte dos trabalhos para ouvir os Srs.
José Geraldo Leal de Castro, Superintendente de Vigilância Sanitária,
representando o Sr. Marcus Vinicius Caetano Pestana da Silva,
Secretário de Saúde; José Cláudio Junqueira Ribeiro, Presidente da
Fundação Estadual do Meio Ambiente - Feam -; Wagner Soares
Costa, gerente de meio ambiente da Fiemg, representando o Sr. José
Fernando Coura, Presidente do Sindiextra e da Câmara da Indústria
Mineral da Fiemg; Carlos Maurício Vasconcelos Gonçalves,
engenheiro de saneamento rural, representando o Diretor-Presidente
da Copasa, Sr. Márcio Augusto Vasconcelos Nunes; Maeli Estrela
Borges, Vice-Presidente da Associação Brasileira de Engenharia
Sanitária e Ambiental - Abes; e Ana Carolina Saraiva, assessora
técnica, representando a Sra. Sinara Inácio Meireles Chenna,
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Superintendente de Limpeza Urbana de Belo Horizonte, que são
convidados a tomar assento à mesa. A Presidência concede a palavra
ao Deputado Wander Borges, autor do requerimento que deu origem
ao debate, para suas considerações iniciais. Logo após, passa a
palavra aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos os
debates, segue-se ampla discussão, conforme consta das 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 da
Deputada Gláucia Brandão, em que solicita a realização de audiência
pública, com os convidados que menciona, para a apresentação e
debate do "Atlas Digital das Águas de Minas", que constitui uma
ferramenta para o planejamento e gestão dos recursos hídricos do
Estado; e dos Deputados Fábio Avelar, Sávio Souza Cruz, Padre
João, Lafayette de Andrada e José Henrique, em que pleiteiam,
atendendo ao pedido das entidades Equipiranga e Recriar, formulado
em audiência pública realizada no Município de Rio Espera, em
11/12/2007, seja solicitada aos relatores dos projetos de Lei que
dispõem sobre o PPAG 2008-2011 e o Orçamento estadual para
2008, em trâmite na Assembléia Legislativa de Minas Gerais, a
destinação de recursos financeiros a serem aplicados na preservação
e recuperação de nascentes situadas na Bacia Hidrográfica do Rio
Doce, especialmente aquelas da sub-bacia do Rio Piranga. Cumprida
a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
convidados e demais participantes pelas importantes informações
prestadas, agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 14 de dezembro de 2007.
Almir Paraca, Presidente.

ATA DA 31ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS
MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 12/12/2007
Às 16h5min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Weliton Prado, Ronaldo Magalhães, Padre João e Wander Borges,
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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 Padre João,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão. O
Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, no 1º
turno, para as quais designou os relatores citados a seguir: Projeto de
Lei Complementar nº 33/2007 (Deputado Ademir Lucas) e Projeto de
Lei nº 1.220/2007 (Deputado Padre João). Passa-se à 2ª Fase da 2ª
Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a
votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs
1.584, 1.585, 1.599, 1.612, 1.613, 1.615 e 1.648/2007. Passa-se à 3ª
Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e
votação de proposições da Comissão. Submetido a votação, é
aprovado requerimento do Deputado Carlos Pimenta, em que solicita
seja realizada audiência pública para debater a questão da fidelidade
partidária. 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 dezembro de 2007.
Weliton Prado, Presidente - Ademir Lucas - Ronaldo Magalhães.

ATA DA 15ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
SEGURANÇA PÚBLICA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 16ª LEGISLATURA, EM 13/12/2007
Às 9h37min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Sargento Rodrigues, Délio Malheiros e Leonardo Moreira, membros
da supracitada Comissão. Estão presentes, também, os Deputados
Jayro Lessa, Padre João e Weliton Prado. 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 averiguar
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denúncia de violência que teria sido praticada contra o menor L. H.,
bem como a debater questões relacionadas a empresas clandestinas
de segurança particular. O Presidente acusa o recebimento do Projeto
de Lei nº 1.858/2007, em turno único, para o qual designou como
relator o Deputado Paulo Cesar. A Presidência interrompe a 1ª Parte
da reunião para ouvir as Sras. Keziah Soares Cunha Horta, mãe do
mencionado menor, e Andrea Aparecida Alves da Cunha Soares,
Delegada Chefe da Depca; e os Srs. Dagoberto Alves Batista,
Delegado Chefe da Dopcad, representando o Sr. Gustavo Botelho
Neto, Superintendente-Geral de Polícia Civil; Joaquim José Miranda
Júnior, Promotor de Justiça, representando o Sr. Jarbas Soares
Júnior, Procurador-Geral de Justiça; Peterson Salum Pereira, João
Carlos Silvério; Esmeraldo dos Passos e Fernando Antônio Fagundes,
representantes do Sindicato de Vigilantes de Minas Gerais, que são
convidados a tomar assento à mesa. O Presidente, na qualidade de
autor do requerimento que deu origem ao debate, tece suas
considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados
para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se
ampla discussão, conforme consta das notas taquigráficas. Registra-
se a presença do Deputado Paulo Cesar. 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 dezembro de 2007.
Sargento Rodrigues, Presidente - Paulo Cesar - Delvito Alves.

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

1.592/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria da Deputada Rosângela Reis, o projeto de lei em tela

visa a declarar de utilidade pública a Associação dos  Portadores  de
Deficiência de Ipatinga - Adefi -, com sede nesse Município.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 20/9/2007 e
distribuído a esta Comissão a fim de ser examinado preliminarmente
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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 1.592/2007 visa declarar de utilidade pública a

Associação dos Portadores de Deficiência 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,
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 remunerará as atividades de seus Diretores e
Conselheiros, bem como as dos 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 1.592/2007.
Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues, relator -

Sebastião Costa - Gilberto Abramo - Neider Moreira - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.755/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria da Deputada Rosângela Reis, o projeto de lei em tela tem

por objetivo declarar de utilidade pública a Associação de Assistência
Social e Educacional Moriá - Associação Moriá, com sede no
Município de Ipatinga.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 2/11/2007 e
distribuída a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente
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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 1.755/2007 tem por finalidade declarar de

utilidade pública a Associação de Assistência Social e Educacional
Moriá - Associação Moriá, com sede no Município de Ipatinga.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no
Estado sejam declaradas de utilidade pública estão enunciados no art.
1º da Lei nº 12.972, de 1998. Pelo exame da documentação que
instrui o processo, constata-se o inteiro atendimento às exigências ali
mencionadas, pois ficou comprovado que a entidade é dotada de
personalidade jurídica, funciona há mais de um ano e sua diretoria é
formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo exercício de
suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina no art.
46 que as atividades dos seus diretores e conselheiros não serão
remuneradas, sendo-lhes vedado o recebimento de lucros,
bonificações, vantagens ou benefícios; e no art. 48, parágrafo único,
que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será
destinado a entidade congênere registrada no Conselho Nacional de
Assistência Social.

Tendo em vista retificar o nome da entidade, adequando-o à forma
consignada no art. 1º do seu estatuto, apresentamos a Emenda nº 1
na parte conclusiva.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 1.755/2007 com a Emenda nº 1, 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 e Educacional Moriá, com sede no Município de
Ipatinga.”.

Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues, relator - Hely

Tarqüínio - Neider Moreira - Sebastião Costa - Gilberto Abramo.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.756/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Projeto de Lei nº 1.756/2007, da Deputada Rosângela Reis, tem
por objetivo declarar de utilidade pública a Associação Esportiva
Recreativa Novo Cruzeiro, com sede no Município de Ipatinga.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 2/11/2007 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 1.756/2007 tem por objetivo declarar de utilidade

pública a Associação Esportiva Recreativa Novo Cruzeiro, 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
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 § 1º do art. 66 que,
caso seja ela dissolvida, o patrimônio remanescente será destinado a
obras assistenciais de caráter filantrópico e, no art. 77, que ela não
remunerará os cargos eletivos e as funções de direção.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 1.756/2007.
Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Sebastião

Costa - Gilberto Abramo - Neider Moreira.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.889/2007
Comissão de Constituição e Justiça
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Relatório
De autoria do Deputado Gilberto Abramo, o projeto de lei em tela

tem por objetivo declarar de utilidade pública a Sociedade Beneficente
Lar do Amor de Deus, com sede no Município de Itaobim.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 7/12/2007 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 1.889/2007 tem por finalidade declarar de

utilidade pública a Sociedade Beneficente Lar do Amor de Deus, com
sede no Município de Itaobim.

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.
33 que as atividades dos seus Diretores e Conselheiros, bem como as
dos associados, não serão remuneradas, sendo-lhes vedado o
recebimento de lucro, gratificação, bonificação, salário, honorário ou
qualquer outra vantagem; e no art. 36 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 equivalente e idônea.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 1.889/2007.
Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Hely Tarqüínio - Gilberto

Abramo - Sebastião Costa - Neider Moreira.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.897/2007
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Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Roberto Carvalho, o projeto de lei em tela
tem por objetivo declarar de utilidade pública a Associação
Comunitária Nossa Senhora de Fátima, com sede no Município de
Rubelita.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 7/12/2007 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 1.897/2007 tem por finalidade declarar de

utilidade pública a Associação Comunitária Nossa Senhora de Fátima,
com sede no Município de Rubelita.

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 que as atividades dos seus Diretores não serão remuneradas; e no
art. 39, parágrafo único, que, na hipótese de sua dissolução, o
patrimônio remanescente será destinado a entidades assistenciais.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 1.897/2007.
Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues, relator -

Sebastião Costa - Neider Moreira - Gilberto Abramo - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.899/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
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De autoria do Deputado Roberto Carvalho, o projeto de lei em tela
tem por finalidade declarar de utilidade pública a Associação dos
Moradores da Vereda, com sede no Município de Rubelita.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 7/12/2007, vem a matéria 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 1.899/2007 objetiva declarar de utilidade pública

a Associação dos Moradores da Vereda, com sede no Município de
Rubelita.

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, 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. 14 do seu estatuto determina que a
entidade não remunerará seus diretores e o parágrafo único do art. 39
dispõe que, em caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente
será destinado a entidades assistenciais.

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 1.899/2007 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 dos

Moradores de São José e Vereda, com sede no Município de
Rubelita.”.

Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Hely
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Tarqüínio - Sebastião Costa - Neider Moreira - Gilberto Abramo.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.906/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Jayro Lessa, o projeto de lei em tela visa a

declarar de utilidade pública a Associação Pentateuco de
Recuperação e Convivência Três Fronteiras, com sede no Município
de Nanuque.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 8/12/2007 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 1.906/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Associação Pentateuco de Recuperação e Convivência Três
Fronteiras, com sede no Município de Nanuque.

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 art. 16, que as
atividades dos Diretores serão inteiramente gratuitas e, pelo § 2º do
art. 28, que, em caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente
será destinado a instituições congêneres, registradas na Secretaria da
Criança, Família e Bem-Estar Social e no Conselho Nacional de
Assistência Social.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei nº 1.906/2007.
Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Neider Moreira - Gilberto
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Abramo - Hely Tarqüínio - Sebastião Costa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.910/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Getúlio Neiva, o projeto de lei em tela visa a

declarar de utilidade pública a Associação de Moradores dos Bairros
Paulino Benevides, Amim el Aouar e Adjacências, com sede no
Município de Carlos Chagas.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 8/12/2007 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 1.910/2007 visa declarar de utilidade pública a

Associação de Moradores dos Bairros Paulino Benevides, Amim el
Aouar e Adjacências, com sede no Município de Carlos Chagas.

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.

Ressalte-se, ainda, que o art. 28 do seu estatuto determina que a
entidade não remunerará as atividades de seus Diretores e
Conselheiros, bem como as dos associados, e o art. 34 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 1.910/2007.
Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2007.
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Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Hely
Tarqüínio - Sebastião Costa - Neider Moreira - Gilberto Abramo.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.914/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Getúlio Neiva, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública a Associação Rural do Córrego das
Flores, Evangelista e São Sebastião - Ascofess - , com sede no
Município de Carlos Chagas.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 8/12/2007 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 1.914/2007 visa declarar de utilidade pública a

Associação Rural do Córrego das Flores, Evangelista e São Sebastião
– Ascofess –, com sede no Município de Carlos Chagas .

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.

Ressalte-se, ainda, que o art. 28 do seu estatuto determina que a
entidade não remunerará as atividades de seus diretores e
conselheiros, bem como as dos 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.

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.
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Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 1.914/2007 com a Emenda nº 1, a
seguir.

EMENDA Nº 1
Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:
“Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação

Comunitária Rural dos Córregos das Flores, Evangelista e São
Sebastião - Ascofess -, com sede no Município de Carlos Chagas.”.

Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Hely

Tarqüínio - Gilberto Abramo - Neider Moreira.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.915/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Getúlio Neiva, o projeto de lei em tela tem

como finalidade declarar de utilidade pública a Associação
Comunitária Rural da Esperança - Acre -, com sede no Município de
Carlos Chagas.

Publicada no “Diário do Legislativo”, em 8/12/2007, vem a matéria 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 1.915/2007 objetiva declarar de utilidade pública

a Associação Comunitária Rural da Esperança, com sede no
Município de Carlos Chagas.

Os requisitos para que as associações e fundações em
funcionamento no Estado sejam declaradas de utilidade pública estão
enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou comprovado
que a entidade foi constituída e funciona há mais de um ano, tem
personalidade jurídica própria e sua diretoria é formada por pessoas
idôneas, que nada recebem pelos respectivos cargos.
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Ressalte-se, ainda, que o art. 28 de seu estatuto determina que as
atividades dos Diretores, Conselheiros e associados serão
inteiramente gratuitas; e o art. 32 preceitua que, no caso de sua
dissolução, os bens remanescentes serão destinados a instituição
congênere, com personalidade jurídica e registrada no Conselho
Nacional de Assistência Social, ou a entidade pública.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 1.915/2007.
Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Hely Tarqüínio - Neider

Moreira - Sebastião Costa - Gilberto Abramo.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.919/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Paulo Guedes, o projeto de lei em tela tem

por objetivo declarar de utilidade pública o Conselho de
Desenvolvimento Comunitário dos Pequenos Produtores Rurais de
Riacho das Pedras, com sede no Município de Brasília de Minas.

O Projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 8/12/2007 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 1.919/2007 tem por escopo declarar de utilidade

pública o Conselho de Desenvolvimento Comunitário dos Pequenos
Produtores Rurais de Riacho das Pedras, com sede no Município de
Brasília 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



2579

suas funções.
Note-se que o estatuto da entidade determina, no parágrafo único do

art. 5º, que, em caso de sua extinção, o patrimônio será destinado a
instituição de fins semelhantes, e, no art. 16, que nenhum cargo da
diretoria ou do Conselho Fiscal poderá ser remunerado.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 1.919/2007.
Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues, relator -

Sebastião Costa - Gilberto Abramo - Hely Tarqüínio - Neider Moreira.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.203/2007

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática
Relatório

De autoria do Deputado Paulo Guedes, o Projeto de Lei nº
1.203/2007 dispõe sobre a obrigatoriedade do fornecimento de
informações aos pais e responsáveis legais sobre a vida escolar dos
alunos regularmente matriculados da rede de ensino pública e privada
no Estado.

Encaminhada para estudo preliminar da Comissão de Constituição e
Justiça, a proposição recebeu parecer pela constitucionalidade,
juridicidade e legalidade na forma do Substitutivo nº 1, dessa
Comissão.

Vem agora a esta Comissão, nos termos do art. 188, c/c o art. 102,
VI, “a”, para receber parecer quanto ao mérito.

Fundamentação
O projeto de lei em comento visa garantir a ambos os pais ou aos

reponsáveis o acesso às informações sobre a vida escolar de seus
filhos, independemente de apenas um deles deter a guarda de seus
descendentes menores. Pretende, ainda, assegurar a ambos acesso
às instalações da escola e ao seu projeto pedagógico.

Conforme explicitado no parecer da Comissão de Constituição e
Justiça, o poder familiar encontra-se disciplinado nos arts 1.630 a
1.638 do Código Civil, e a guarda, nos arts. 33 a 35 do Estatuto da
Criança e do Adolescente. A perda da guarda não extingue o poder
familiar que o pai exerce sobre o filho. Por tratar-se de matéria afeta
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ao direito civil, é vedado ao Estado fixar regras que estabeleçam
qualquer tipo de distinção entre detentores ou não da guarda dos
filhos, sob pena de invasão na competência privativa da União. Desta
forma, a legislação estadual pode assegurar alguns direitos aos pais,
sem que haja distinção.

A Lei nº 9.394, de 24/12/1996, Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional - LDB - preceitua em seu art. 12 que:

“Art. 12 - Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas
comuns e as do seu sistema de ensino, terão a incumbência de:

(...)
VII - informar os pais e responsáveis sobre a freqüência e o

rendimento dos alunos, bem como sobre a execução de sua proposta
pedagógica.”

Com base nesse ordenamento jurídico e na Lei Delegada nº 31, de
28/8/85, que reorganiza o Conselho Estadual de Educação de Minas
Gerais e dá outras providências, a Comissão de Constituição e Justiça
considerou mais adequado introduzir nessa Lei Delegada a
competência para o Conselho disciplinar a matéria a que se refere a
proposição em pauta, do que editar uma lei nova disciplinando a
questão. A Comissão precedente ressalta no seu parecer que essa
inovação não cria nem altera a competência de órgão do Poder
Executivo, o que representaria ofensa à regra de iniciativa legislativa
privativa do Governador do Estado. Alega que o Conselho já detém
esta competência, de forma que o projeto em tela, a partir do
Substitutivo nº1, que apresenta, apenas a explicita.

Em que pese o esmerado parecer da Comissão de Constituição e
Justiça, com o qual concordamos quanto aos aspectos atinentes à
legislação civil, discordamos quanto à solução encontrada para a
obrigatoriedade do fornecimento de informações aos pais e
responsáveis. Não nos parece ser a Lei Delegada nº 31, de 1985, o
instrumento jurídico mais adequado para dispor sobre a matéria.
Conforme alega a Comissão precedente, o Conselho Estadual de
Educação tem, ainda que de forma implícita, competência para baixar
norma sobre a matéria. No entanto, fazer mais uma referência legal a
essa competência não teria o condão de tornar efetiva uma ação do
Conselho.
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A Lei 15.455, de 12/1/2005, estabelece normas para o cumprimento
do disposto no inciso VIII do art. 12 da LDB e dá outras providências.
Essa norma estadual obriga o poder público a zelar pela permanência
na escola dos alunos matriculados no ensino fundamental. Parece-
nos, portanto, ser a Lei 15.455, de 2005, a norma adequada para a
alteração necessária ao cumprimento do inciso VII do art. 12 da LDB,
obrigando os estabelecimentos de ensino fundamental e médio a
permitir o acesso dos pais e responsáveis às suas instalações físicas
e informá-los sobre a vida escolar dos alunos.

Dessa forma, apresentamos o Substitutivo nº 2, que acreditamos
atender o intento do projeto de lei em análise.

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

1.203/2007, na forma do Substitutivo nº 2, que apresentamos a seguir.
SUBSTITUTIVO Nº 2

Altera a Lei nº 15.455, de 12 de janeiro de 2005, que estabelece
normas para o cumprimento do disposto no inciso VIII do art. 12 da Lei
Federal nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as
diretrizes e bases da educação nacional, e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - A Lei nº 15.455, de 12 de janeiro de 2005, fica acrescida do

seguinte art. 4º - A:
“Art. 4º - A - Os estabelecimentos de ensino fundamental e médio

assegurarão aos pais e responsáveis o acesso as suas instalações
físicas e os informarão sobre a execução de sua proposta pedagógica
e, em cada etapa de avaliação, sobre a freqüência e o rendimento dos
alunos.”.

Art. 2º - A ementa da Lei nº 15.455, de 12 de janeiro de 2005, passa
a ser “Estabelece normas para o cumprimento do disposto nos incisos
VII e VIII do art. 12 da Lei Federal nº 9.394, de 20 de dezembro de
1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, e
dá outras providências.”.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2007.
Maria Lúcia Mendonça, Presidente e relatora - Vandelei Jangrossi -

Carlin Moura.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.875/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O projeto de lei em tela, de autoria do Deputado Walter Tosta,

“dispõe sobre a obrigatoriedade de instituições financeiras,
administradoras de cartões de crédito, administradoras de cartões de
afinidade e empresas correlatas fornecerem correspondência
impressa no sistema braile quando da sua solicitação”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 30/11/2007, foi a proposta
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, do Trabalho, da
Previdência e da Ação Social e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária, para receber parecer.

Cabe agora a esta Comissão emitir parecer sobre os aspectos
jurídicos, constitucionais e legais da matéria, nos termos do art. 188,
combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposta em análise pretende obrigar as instituições financeiras,

as administradoras de cartões de crédito e de cartões de afinidade e
as empresas correlatas a adotar medidas que facilitem o acesso do
consumidor com deficiência visual aos serviços por elas
disponibilizados.

Na justificação, o autor do projeto ressalta o constrangimento e os
obstáculos enfrentados pelos deficientes visuais, uma vez que
dependem de outrem para fazer a leitura dos extratos e da
correspondência enviada pelas referidas instituições, muitas vezes de
natureza confidencial. Assegura ele, também, que a implementação
das medidas propostas tem o objetivo de garantir a essas pessoas a
integridade de seu direito à liberdade, à privacidade e à
individualidade.

Esta Casa Legislativa tem aprovado, nos últimos anos, inúmeros
projetos – que se transformaram em normas jurídicas – com o objetivo
de proporcionar melhor integração social dos deficientes, em absoluta
consonância com os preceitos da Carta da República, que preconiza a
implementação, pelo poder público, de programas, projetos e ações
para atendimento dos deficientes. Lembre-se, por ser oportuno, que o
art. 227 da Constituição Federal ressalta também a necessidade de
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habilitação e facilitação do acesso dos portadores de necessidades
especiais “aos bens e serviços coletivos, com a eliminação de
preconceitos e obstáculos arquitetônicos”, exatamente conforme
pretendido por meio da proposição em apreço.

Por outro lado, não existe controvérsia quanto à prerrogativa da
Assembléia Legislativa para dispor sobre a matéria, em face da
competência concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal
para legislar sobre produção e consumo, como também sobre danos
causados ao consumidor.

O Supremo Tribunal Federal, em reiteradas oportunidades, rechaçou
a tese das instituições financeiras no que diz respeito à competência
privativa da União e, particularmente, do Banco Central do Brasil, para
estipular normas de natureza cogente em relação às instituições
financeiras.

Evidentemente, as regras relativas ao sistema financeiro nacional
devem ser editadas pela União. Não é este, entretanto, o caso em
análise, que versa, particularmente, sobre a proteção do consumidor
com necessidades especiais, sem nenhuma ingerência nas
atividades, nas regras para consignação do crédito nem em nenhuma
outra norma que diga respeito às operações de natureza financeira.

Na esfera estadual, encontra-se em vigor a Lei nº 13.738, de
20/11/2000, a qual obriga as agências e os postos bancários a emitir
documentos em braile e a instalar equipamentos de informática
adequados ao atendimento dos portadores de deficiência visual.

Visando a atender ao princípio da consolidação das normas e a
estender a medida às administradoras de cartões de crédito, que
foram reconhecidas como instituições financeiras pelo Superior
Tribunal de Justiça, apresentamos, na conclusão deste parecer, o
Substitutivo nº 1.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nº 1.875/2007
na forma do Substitutivo nº 1, redigido a seguir.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Dispõe sobre a adequação das instituições financeiras e das

administradoras de cartões de crédito e de cartões de afinidade ao
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atendimento de deficientes visuais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - As instituições financeiras e as administradoras de cartões

de crédito e de cartões de afinidade estabelecidas no Estado ficam
obrigadas a emitir, mediante solicitação, correspondência e
documentos em braile, assim como a instalar equipamentos de
informática adequados ao atendimento dos deficientes visuais.

Art. 2º - O descumprimento do disposto nesta lei sujeita o infrator às
penalidades previstas nos arts. 56 a 60 da Lei Federal nº 8.078, de 11
de setembro de 1990.

Art. 3º - Fica revogada a Lei nº 13.738, de 20 de novembro de 2000.
Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Neider

Moreira - Gilberto Abramo.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 410/2 007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 410/2007, de autoria do Deputad o Padre João,

que declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do
Bairro Saudade - AMBS -, com sede no Município de Janaúba, 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° 410/2007
Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro

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

Moradores do Bairro Saudade - AMBS -, com sede no Município de
Janaúba.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gilberto Abramo, relator -
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Gláucia Brandão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 598/2 007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 598/2007, de autoria do Governa dor do Estado,

que altera a Lei n° 15.522, de 1° de junho de 2005,  que autoriza o
Poder Executivo a contratar operação de crédito com o Banco
Interamericano de Desenvolvimento - BID -, destinada à execução do
Programa de Eletrificação Rural - Pronoroeste, 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° 598/2007
Acrescenta o art. 4°-A à Lei n° 15.522, de 1° de ju nho de 2005, que

autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito com o
Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID -, destinada à
execução  do Programa de Eletrificação Rural - Pronoroeste.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica acrescentado à Lei n° 15.522, de 1° de junho de 2005,

o seguinte art. 4°-A:
“Art. 4°-A - Fica a Cemig Distribuição S. A., na qu alidade de

integrante do Sistema Cemig e de concessionária dos serviços de
distribuição de energia elétrica nas regiões atendidas pelo Programa
Pronoroeste, designada para atuar como agente executora desse
programa.

§ 1° - Para a execução do programa a que se refere o “caput”, a
Cemig Distribuição S. A. utilizará recursos próprios, a serem
complementados pelo Estado.

§ 2° - A complementação a que se refere o § 1° será  efetuada, nos
termos de regulamento, com recursos oriundos da operação de que
trata o art. 1° desta lei, observado o limite nele previsto.”.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 20 de dezembro de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Vanderlei Jangrossi, relator -
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Gláucia  Brandão - Antônio Júlio.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 890/2 007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 890/2007, de autoria do Deputad o João Leite,

que declara de utilidade pública o Núcleo de Valorização à Vida, com
sede no Município de Nova 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° 890/2007
Declara de utilidade pública o Núcleo de Valorização à Vida, com

sede no Município de Nova Lima.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Núc leo de Valorização

à Vida, com sede no Município de Nova Lima.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gilberto Abramo - Gláucia

Brandão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.199/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.199/2007, de autoria do Deput ado Célio
Moreira, que declara de utilidade pública a Associação dos Veteranos
Esportistas de Paraopeba - Avep -, com sede no Município de
Paraopeba, 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° 1.199/2007
Declara de utilidade pública a Associação dos Veteranos Esportistas
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de Paraopeba - Avep -, com sede no Município de Paraopeba.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação dos

Veteranos Esportistas de Paraopeba - Avep -, com sede no Município
de Paraopeba.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2007.
Agostinho Patrús Filho, Presidente - Ademir Lucas, relator - Gláucia

Brandão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.352/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.352/2007, de autoria do Deput ado Neider
Moreira, que declara de utilidade pública a Federação de Triathlon de
Minas Gerais - Triminas -, 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° 1.352/2007
Declara de utilidade  pública  a  Federação de Triathlon de Minas

Gerais - Triminas -, com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Fed eração de Triathlon

de Minas Gerais - Triminas -, com sede no Município de Belo
Horizonte.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gilberto Abramo, relator -

Gláucia Brandão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº

1.584/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 1.584/2007, de autoria do Governador do
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Estado, que altera a Lei nº 14.941, de 29 de dezembro de 2003, que
dispõe sobre o Imposto sobre Transmissão “Causa Mortis” e Doação
de Quaisquer Bens ou Direitos, foi aprovado no 2° t urno, com a
Emenda nº 1 ao vencido no 1° turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1º do art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.584/2007
Altera a Lei nº 14.941, de 29 de dezembro de 2003, que dispõe

sobre o Imposto sobre Transmissão “Causa  Mortis” e  Doação de
Quaisquer Bens ou Direitos - ITCD -, e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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) imóvel residencial com valor total de até 40.000 Ufemgs (quarenta

mil Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais), desde que seja o
único bem imóvel de monte partilhável cujo valor total não exceda
48.000 (quarenta e oito mil) Ufemgs, excetuando-se os bens descritos
na alínea “c” deste inciso;

b) fração ideal de um único imóvel residencial, desde que o valor
total desse imóvel seja de até 40.000 (quarenta mil) Ufemgs e o monte
partilhável não contenha outro imóvel nem exceda 48.000 (quarenta e
oito mil) Ufemgs, excetuando-se os bens descritos na alínea “c” deste
inciso;

(...)
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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 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
qual será verificado por ocasião da partilha;

II - não ensejará diferença de imposto a recolher, salvo na hipótese
de serem apurados bens e direitos não considerados por ocasião do
pagamento.

(...)
Art. 11 - Na hipótese de sucessivas doações ao mesmo donatário,

serão consideradas todas as transmissões realizadas a esse título no
período de três anos civis, devendo o imposto ser recalculado a cada
nova doação, adicionando-se à base de cálculo os valores dos bens
anteriormente transmitidos e deduzindo-se os valores dos impostos já
recolhidos.

(...)
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 art. 10 da Lei nº 14.941, de 2003, passa a vigorar com a

seguinte redação:
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“Art. 10 - O imposto será calculado aplicando-se a alíquota de 5%
(cinco por cento) sobre o valor total fixado para a base de cálculo dos
bens e direitos recebidos em doação ou em face de transmissão
“causa mortis”.

Parágrafo único - O Poder Executivo poderá conceder desconto, nos
termos do regulamento:

I - na hipótese de transmissão “causa mortis”, de até 20% (vinte por
cento) do valor do imposto devido, desde que recolhido no prazo de
até noventa dias contados da abertura da sucessão;

II - na hipótese de doação cujo valor seja de até 90.000 (noventa
mil) Ufemgs, de até 50% (cinqüenta por cento) do valor do imposto
devido, desde que recolhido pelo contribuinte antes da ação fiscal.”.

Art. 3º - 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 doze meses.

§ 1º - As reduções de que trata o “caput” deste artigo não conferem
ao sujeito passivo direito a restituição ou compensação de valores
recolhidos.

§ 2º - O Poder Executivo estabelecerá a forma e as condições para
fruição do benefício de que trata o “caput” deste artigo.

Art 4º - Fica o Poder Executivo autorizado a conceder desconto de
até 20% (vinte por cento) do ITCD relativo a fatos geradores ocorridos
até 31 de dezembro de 2003, na hipótese de pagamento à vista até 31
de março de 2008.

§ 1º - O desconto de que trata o “caput” deste artigo não será
acumulado com os descontos previstos na legislação em vigor
referentes à data da ocorrência do fato gerador.

§ 2º - O desconto de que trata o “caput” deste artigo não concede ao
sujeito passivo o direito a restituição ou a compensação de valores
recolhidos.

Art. 5º - Ficam revogados os incisos I, II, IV e V do § 2º e o § 3º do
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art. 4º e o art. 27 da Lei nº 14.941, de 2003.
Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, com

exceção do art. 10 da Lei nº 14.941, de 2003, de que trata o art. 2º
desta lei, que entrará em vigor noventa dias após a data de sua
publicação.

Sala das Comissões, 20 de dezembro de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Antônio Júlio, relator - Gláucia

Brandão - Vanderlei Jangrossi.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.620/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.620/2007, de autoria do Deput ado Luiz
Humberto Carneiro, que declara de utilidade pública a Fundação de
Educação, Cultura, Desenvolvimento Empresarial e Social, com sede
no Município de Uberlândia, foi aprovado em turno único, na forma
original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N° 1.620/2007
Declara de utilidade pública a Fundação de Educação, Cultura,

Desenvolvimento Empresarial e Social, com sede no Município de
Uberlândia.

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

Educação, Cultura, Desenvolvimento Empresarial e Social, com sede
no Município de Uberlândia.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2007.
Agostinho Patrús Filho, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

Ademir Lucas.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.668/2007
Comissão de Redação
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O Projeto de Lei n° 1.668/2007, de autoria do Deput ado Elmiro
Nascimento, que declara de utilidade pública a Liga Patense de
Ciclismo, com sede no Município de Patos de Minas, foi aprovado em
turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N° 1.668/2007
Declara de utilidade pública a Liga Patense de Ciclismo, com sede

no Município de Patos de Minas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Lig a Patense de

Ciclismo, com sede no Município de Patos de Minas.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gilberto Abramo, relator -

Gláucia Brandão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.694/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.694/2007, de autoria do Deput ado Alencar da
Silveira Jr., que declara de utilidade pública a entidade Montreanil
Esporte Clube, 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° 1.694/2007
Declara de utilidade pública a entidade Montreanil Esporte Clube,

com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a ent idade Montreanil
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Esporte Clube, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data da sua pu blicação.
Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gilberto Abramo, relator -

Gláucia Brandão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.717/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.717/2007, de autoria da Deput ada Elisa Costa,
que declara de utilidade pública a entidade Invejada Campestre Clube,
com sede no Município de Mutum, 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° 1.717/2007
Declara de utilidade pública a entidade Invejada Campestre Clube,

com sede no Município de Mutum.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a ent idade Invejada

Campestre Clube, com sede no Município de Mutum.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gilberto Abramo, relator -

Gláucia Brandão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.734/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.734/2007, de autoria da Deput ada Elisa Costa,
que declara de utilidade pública o Instituto Hélio Amaral, com sede no
Município de Caratinga, 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° 1.734/2007

Declara de utilidade pública o Instituto Hélio Amaral, com sede no
Município de Caratinga.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Ins tituto Hélio Amaral,

com sede no Município de Caratinga.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

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

1.740/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.740/2007, de autoria do Deput ado Antônio
Júlio, que declara de utilidade pública a Associação Comunitária
Manoel Batista Xavier de Sousa, com sede no Município de Onça de
Pitangui, 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° 1.740/2007
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. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação

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

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Bramdão, relatora -

Gilberto Abramo.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
1.743/2007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.743/2007, de autoria do Deput ado Carlos

Mosconi, que declara de utilidade pública a Associação dos
Moradores do Distrito do Campestrinho, 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° 1.743/2007
Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do Distrito

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

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

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data da sua pu blicação.
Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

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

1.843/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.843/2007, de autoria do Deput ado Dalmo
Ribeiro Silva, que declara de utilidade pública a Associação
Comercial, Industrial, Agropecuária e de Serviços de Campo Belo,
com sede no Município de Campo Belo, 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° 1.843/2007
Declara de utilidade pública a Associação Comercial, Industrial,

Agropecuária e de Serviços de Campo Belo, com sede no Município
de Campo Belo.

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

Industrial, Agropecuária e de Serviços de Campo Belo, com sede no
Município de Campo Belo.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

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

1.876/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.876/2007, de autoria do Gover nador do
Estado, que reajusta os valores das tabelas de vencimento básico das
carreiras do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de
Minas Gerais - Iepha - e dá outras providências, foi aprovado no 2°
turno, 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° 1.876/2007
Reajusta os valores das tabelas de vencimento básico das carreiras

do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas
Gerais - Iepha - e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - As tabelas de vencimento básico das carre iras de Analista

de Gestão, Proteção e Restauro, de Técnico de Gestão, Proteção e
Restauro e de Auxiliar de Gestão, Proteção e Restauro, constantes
nos itens VII.3.1, VII.3.2 e VII.3.3 do Anexo VII da Lei n° 15.961, 30 de
dezembro de 2005, passam a vigorar, a partir de 1° de janeiro de
2008, na forma do Anexo I desta lei.
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Art. 2° - Ficam criadas setenta e uma unidades e vi nte centésimos
de DAI-unitário e setenta e cinco unidades e doze centésimos de FGI-
unitário, a que se referem, respectivamente, os arts. 2° e 8° da Lei
Delegada n° 175, de 26 de janeiro de 2007, destinad as ao  Instituto
Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais - Iepha.

§ 1° - Os quantitativos de DAI-unitário e de FGI-un itário do Iepha,
constantes do item IV.1 do Anexo IV da Lei Delegada n° 175, de 2007,
passam a ser, respectivamente, de cento e sessenta e quatro
unidades e vinte centésimos, e de setenta e cinco unidades e doze
centésimos, passando o item V.32.2 do Anexo V da Lei Delegada n°
175, de 2007, a vigorar na forma constante do Anexo II desta lei.

§ 2° - Serão estabelecidas em decreto a identificaç ão e respectiva
forma de recrutamento dos cargos constantes no Anexo II desta lei,
observado o disposto no art. 6° da Lei Delegada n° 175, de 2007.

§ 3° - As funções gratificadas criadas neste artigo  terão sua
identificação e sua destinação fixadas em decreto.

Art. 3° - O vencimento dos cargos da Administração Superior do
Iepha, a que se refere o item V.32.1 do Anexo V da Lei Delegada n°
175, de 2007, passa a vigorar na forma constante do Anexo III.

Art. 4° - O art. 2°-A da Lei n° 14.693, de 30 de ju lho de 2003, passa
a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 2°-A - Para cálculo do ADE, serão considerado s:
I - o resultado satisfatório obtido pelo servidor na ADI ou na AED;
II - o número de resultados satisfatórios obtidos pelo servidor nas

avaliações mencionadas no inciso I;
III - o vencimento básico do servidor.
§ 1° - Os valores máximos do ADE correspondem a um percentual

do vencimento básico do servidor, estabelecido conforme o número de
resultados satisfatórios por ele obtidos na ADI ou na AED, nos termos
do Anexo desta lei.

§ 2° - O valor do ADE a ser pago ao servidor será c alculado por
meio da multiplicação da centésima parte do resultado obtido na ADI
ou na AED, no ano de cálculo do referido adicional, pelo percentual do
vencimento básico de que trata o Anexo desta Lei.

§ 3° - Para a apuração do resultado da AED, conside ra-se a média
do somatório das notas de suas três etapas.
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§ 4° - A apuração dos resultados a que se referem o s incisos I e II
do “caput” deste artigo, bem como a da conclusão do período de
estágio probatório, será feita em dezembro de cada ano, para o
cálculo do ADE a ser percebido no ano subseqüente.

§ 5° - Caso as avaliações de desempenho não ocorram  dentro do
prazo previsto, o valor do ADE devido mensalmente será aquele
apurado no período anterior.”.

Art. 5° - Ficam criados no Quadro Geral de Cargos d e Provimento
em Comissão da administração direta do Poder Executivo, de que
trata o art. 1° da Lei Delegada n° 174, de 26 de ja neiro de 2007, dois
cargos de Comandante de Avião, código EX-24, passando a ser de
treze cargos o quantitativo constante do Anexo VIII da Lei Delegada n°
174, de 2007.

Parágrafo único - Serão fixadas em decreto a lotação, a identificação
e a forma de recrutamento dos cargos criados no “caput” deste artigo.

Art. 6° - Fica revogado o art. 3° da Lei n° 14.693,  de 30 de julho de
2003.

Art. 7° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 20 de dezembro de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Agostinho Patrús Filho, relator -

Gláucia Brandão.
Anexo I

(a que se refere o art. 1° da Lei n° , de de de 200 7)
"Anexo VII

(a que se refere o inciso VII do art. 1° da Lei n° 15.961, de 30 de
dezembro de 2005)

(...)
VII.3 - Tabelas de Vencimento Básico das Carreiras do Instituto

Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais - Iepha-
MG

* -  A tabela referente ao subitem VII.3.1 - Carreira de Auxiliar de
Gestão, Proteção e Restauro - carga horária: 30 horas foi publicada
no “Diário do Legislativo” de 22.12.2007.

* -  A tabela referente ao subitem VII.3.2 - Carreira de Técnico de
Gestão, Proteção e Restauro - carga horária: 30 horas foi publicada
no “Diário do Legislativo” de 22.12.2007.
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* -  A tabela referente ao subitem VII.3.2 - Carreira de Técnico de
Gestão, Proteção e Restauro - carga horária: 40 horas foi publicada
no “Diário do Legislativo” de 22.12.2007.

* -  A tabela referente ao subitem VII.3.3. Carreira de Analista de
Gestão, Proteção e Restauro - carga horária: 30 horas foi publicada
no “Diário do Legislativo” de 22.12.2007.

* -  A tabela referente ao subitem VII.3.3. Carreira de Analista de
Gestão, Proteção e Restauro - carga horária: 40 horas foi publicada
no “Diário do Legislativo” de 22.12.2007.

Anexo II
(a que se refere o § 1° do art.  2º da Lei n° , de de de 2007)

“Anexo V
(a que se referem o § 3° do art. 2° e os arts. 10, 11, 16, 17 e 18 da Lei

Delegada n° 175, de 26 de janeiro de 2007)
Quantitativo de Cargos de Provimento em Comissão e de Funções

Gratificadas Específicas Criadas e Extintas e Sua Correlação
(...)
V.32 - Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas

Gerais - Iepha-MG
(...)
* -  A tabela referente ao subitem V.32.2 - Quantitativo de Cargos de

Provimento em Comissão do Grupo de Direção e Assessoramento -
DAI foi publicada no “Diário do Legislativo” de 22.12.2007.

Anexo III
(a que se refere o art. 3° da Lei n° , de de de 200 7)

V.32 - Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas
Gerais - Iepha

* -  A tabela referente ao subitem V.32.1 - Cargos em comissão da
Administração Superior foi publicada no “Diário do Legislativo” de
22.12.2007.

MANIFESTAÇÕES
A Assembléia Legislativa aprovou, nos termos do art. 103, III, “b” a

“d”, do Regimento Interno, as seguintes manifestações:
de congratulações com a comunidade de Verdelândia pelo

transcurso do aniversário de emancipação desse Município
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(Requerimento nº 1.584/2007, da Deputada Ana Maria Resende);
de congratulações com a comunidade de Pintópolis pelo transcurso

do aniversário de emancipação desse Município (Requerimento nº
1.584/2007, da Deputada Ana Maria Resende);

de congratulações com o Sr. Paulo Roberto Sifuentes por sua posse
como Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região
(Requerimento nº 1.591/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de aplauso ao Sistema Faemg - Senar pelo transcurso do
8ºaniversário do Programa Semeando (Requerimento nº 1.592/2007,
do Deputado Doutor Viana);

de congratulações com a Associação 1º de Maio da Vila Vista Alegre
pelo transcurso do 40º aniversário de sua fundação (Requerimento nº
1.593/2007, da Deputada Gláucia Brandão);

de congratulações com o Sr. Eliseu Rezende, Senador da
República, pelo destemor e grande senso democrático com que
conduziu a Presidência do Democratas no Estado e pela lisura e ética
com que dirigiu o processo de sucessão da nova executiva
(Requerimento nº 1.597/2007, da Bancada do Dem);

de congratulações com o Sr. Carlos Melles, Deputado Federal, por
sua eleição para a Presidência Regional do Democratas
(Requerimento nº 1.598/2007, da Bancada do Dem);

de congratulações com a comunidade de Minduri pelo transcurso do
54º aniversário de emancipação desse Município (Requerimento nº
1.612/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com a comunidade de São José do Alegre pelo
transcurso do 54º aniversário de emancipação desse Município
(Requerimento nº 1.613/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com a Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais de Ouro Fino pelo transcurso do 30º aniversário de sua
fundação (Requerimento nº 1.614/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro
Silva);

de congratulações com a comunidade de Cruzília pelo transcurso do
59º aniversário de emancipação desse Município (Requerimento nº
1.615/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com o Sr. Nilson José Caixeta por ter sido
agraciado com a Medalha de Mérito Empresarial, da Federaminas,



2601

pelo trabalho desenvolvido junto ao comércio do Município de
Patrocínio (Requerimento nº 1.616/2007, do Deputado Deiró Marra);

de congratulações com a nova Diretoria do Tribunal Regional do
Trabalho da 3ª Região para o biênio 2008-2009 (Requerimento nº
1.658/2007, do Deputado Leonardo Moreira);
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 27 DE DEZEMBRO DE 2007

ATA
ATA DA 34ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª
LEGISLATURA, EM 6/12/2007

Às 9h15min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada
Gláucia Brandão (substituindo o Deputado Zé Maia, por indicação da
Liderança do BSD) e os Deputados Luiz Tadeu Leite, João Leite, Ruy
Muniz, membros da supracitada Comissão. Está presente, também, o
Deputado Weliton Prado. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Luiz Tadeu Leite, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado João Leite, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. O Presidente
suspende a reunião por 10 minutos. Reabertos os trabalhos, a
Presidência informa que a reunião se destina a discutir e votar
proposições da Comissão e comunica o recebimento da seguinte
correspondência: ofícios do Sr. Fernando Machado Furtado, de
Tombos, pleiteando que esta Comissão solicite à Polícia Federal, na
pessoa do Delegado Dr. Joversino Guerra, que preside o Inquérito nº
7/2006 sobre o Laboratório LabGene, seja realizado o flagrante de uso
de documentos ilegais envolvendo a Universidade Federal de Viçosa;
e seja formulado apelo ao Procurador-Chefe da República em Minas
Gerais, pedindo ajuda a fim de solucionar a questão; e da Sra.
Giovanna Travenzolli Abreu Lourenço, Juíza de Direito da Comarca de
Piranga, informando que a cadeia pública local foi interditada em face
das irregularidades apontadas no laudo de vistoria realizada pelo
Corpo de Bombeiros e que foi distribuída neste juízo ação civil pública
de autoria do Ministério Público do Estado, requerendo a transferência
dos presos custodiados nesta cadeia, para outros estabelecimentos
prisionais; e de correspondência publicada no “Diário do Legislativo”,
na data mencionada entre parênteses: ofícios dos Srs. Eli Alvarenga,
Gerente Judiciário do Tribunal de Justiça Militar; Paulo Alkmim,
Ouvidor de Polícia do Estado; e Jarbas Soares Júnior, Procurador-
Geral de Justiça (29/11/2007); e da. Sra. Givânia Maria da Silva,



2603

Subsecretária de Comunidades Tradicionais da Secretaria Especial de
Políticas de Promoção da Igualdade Racial (30/11/2007). Registra-se
a presença do Deputado Durval Ângelo, que assume a direção dos
trabalhos. 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 João Leite, Gláucia Brandão, Domingos
Sávio, Eros Biondini, Durval Ângelo, Fábio Avelar, Agostinho Patrús
Filho, Gil Pereira e Wander Borges em que solicitam seja formulada
manifestação de apoio desta Comissão ao Bispo de Barra, Dom Luiz
Flávio Cappio, por ocasião do seu jejum em protesto contra a
transposição do Rio São Francisco, e realização de visita desta
Comissão ao Bispo; João Leite (8), em que solicita sejam
encaminhados ao Procurador-Geral de Justiça do Estado do Pará e à
Defensoria Pública desse Estado pedidos de informações sobre as
providências tomadas por aqueles órgãos públicos com vistas à
apuração da responsabilidade dos agentes da polícia e do governo do
Estado, no caso ocorrido na Delegacia do Município de Abaetetuba,
onde uma adolescente foi detida em uma cela com cerca de 20
detentos do sexo masculino; em que solicita seja encaminhado ofício
ao Secretário de Defesa Social informando-lhe a interdição da cadeia
pública do Município de Piranga, além de apelo com vistas à
transferência dos presos que lá se encontram para outros
estabelecimentos prisionais, bem como pedido de informações sobre
a previsão de reforma ou construção de uma nova cadeia de Piranga;
seja formulado apelo aos Corregedores das Polícias Civil e Militar com
vistas à apuração de possível tortura praticada por policiais, quando
da prisão do Sr. Evandro Botelho Neto, ocorrida em 17/10/2007, no
Município de Leopoldina; sejam encaminhados ao Comandante da
Polícia Militar e ao Delegado de Polícia de Leopoldina pedido de
informações sobre os motivos da prisão e da possível tortura praticada
contra o Sr. Evandro Botelho Neto; seja formulado apelo ao
Subsecretário de Estado de Administração Prisional com vistas à
avaliação da possibilidade de transferência do preso Ricardo de
Assunção, em Francisco Sá, para que cumpra pena em
estabelecimento próximo da residência de seus familiares; seja
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formulado apelo ao Defensor-Geral da Defensoria Pública do Estado
com vistas a garantia de assistência jurídica à Sra. Maria Elza de
Faria dos Santos com relação a demolição de sua casa feita pela
Urbel; seja encaminhado pedido de informações à Prefeitura Municipal
de Belo Horizonte e à Urbel sobre os motivos da referida demolição e
o direito à indenização pelas benfeitorias; seja formulado apelo à
Superintendência Regional de Ensino Metropolitana C com vistas à
instauração de sindicância para apurar possíveis abusos,
arbitrariedades e excessos por parte da direção da Escola Estadual
Maria Pereira de Araújo na punição de alunos; Gláucia Brandão e
João Leite em que solicitam seja encaminhado ao Coordenador das
Promotorias de Defesa do Patrimônio Público pedido de informações
sobre a apuração de fatos denunciados nesta reunião, pela Sra.
Adriana Inês Alves, Durval Ângelo (4) em que solicita seja formulado
apelo ao Procurador-Geral de Justiça com vistas à interdição imediata
da Cadeia Pública do Município de Coronel Fabriciano; seja formulado
apelo ao Secretário de Estado de Defesa Social com vistas à
construção de nova unidade prisional no Município de Coronel
Fabriciano; seja formulado apelo ao Subsecretário de Estado de
Administração Prisional com vistas à transferência de presos já
condenados e que ainda se encontram nessa cadeia; e seja formulado
apelo à Corregedoria da Polícia Civil com vistas à apuração da
omissão de socorro por parte de policiais civis ao filho da Sra. Elza
Vaz Gomes; e Ruy Muniz em que solicita seja realizada reunião
conjunta desta Comissão e da Comissão de Saúde para, em
audiência pública, debater medidas necessárias à agilização dos
processos de adoção 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, 10 de dezembro de 2007.
Durval Ângelo, Presidente - João Leite.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 18/20 07

Comissão de Redação
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O Projeto de Lei n° 18/2007, de autoria do Deputado  Eros Biondini,
que obriga o fornecimento gratuito de veículos motorizados para
facilitar a locomoção de portadores de deficiência física e idosos, foi
aprovado no 2° turno, na forma do vencido no 1° tur no.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N° 18/2007
Altera o § 4° do art. 3° da Lei n° 11.666, de 9 de dezembro de 1994,

que estabelece normas para facilitar o acesso dos portadores de
deficiência física aos edifícios de uso público.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O § 4° do art. 3° da Lei n° 11.666, de 9 de dezembro de

1994, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 3° - (...)
§ 4° - Nos edifícios de que trata esta lei, será ma ntida, para uso

gratuito do portador de deficiência e do idoso, cadeira de rodas ou
outro veículo que lhes possibilite a locomoção, sendo obrigatória a
indicação do local de sua retirada.”.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 20 de dezembro de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gilberto Abramo, relator -

Vanderlei Jangrossi - Agostinho Patrús Filho.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 27/20 07

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 27/2007, de autoria do Deputado  Ivair Nogueira,

que assegura aos portadores de deficiência visual o direito de receber
os boletos de pagamento das contas de água, energia elétrica e
telefonia confeccionados em braile, foi aprovado no 2° turno, na forma
do Substitutivo n° 1.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
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final, que está de acordo com o aprovado.
PROJETO DE LEI N° 27/2007

Assegura às pessoas com deficiência visual o direito de receber
demonstrativos de consumo de água, energia elétrica e telefonia
confeccionados em braile.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica assegurado às pessoas com deficiênci a visual o direito

de receber, sem custo adicional, as contas de água, energia elétrica e
telefonia acompanhadas de demonstrativo de consumo confeccionado
em braile.

Parágrafo único - O recebimento dos demonstrativos a que se refere
o “caput” deste artigo depende de solicitação a ser encaminhada à
empresa prestadora do serviço, onde será feito o cadastramento da
pessoa com deficiência visual, para os fins do disposto nesta lei.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor cento e vinte dia s após a data de sua
publicação.

Sala das Comissões, 20 de dezembro de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gilberto Abramo, relator -

Agostinho Patrús Filho - Vanderlei Jangrossi.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 30/2007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei nº 30/2007, de autoria do Governador do Estado,

que dispõe sobre a inovação tecnológica e as parcerias estratégicas
entre as instituições oficiais de ensino e pesquisa e a iniciativa
privada, para o desenvolvimento de tecnologias inovadoras no Estado
de Minas Gerais, 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 § 1º do art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI Nº 30/2007
Dispõe sobre o incentivo à inovação tecnológica no Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

CAPÍTULO I
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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
a 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, ou
que desenvolva projetos de ciência, tecnologia e inovação;

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 - parque tecnológico o complexo organizacional de caráter
científico e tecnológico, estruturado de forma planejada, concentrada
e cooperativa, promotor da cultura da inovação, da competitividade
industrial e da capacitação empresarial com vistas ao incremento da
geração de riqueza, que agrega EBTs e instituições de pesquisa e
desenvolvimento, de natureza pública ou privada, com ou sem vínculo
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entre si;
VII - incubadora de empresas a organização que incentive 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
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
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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 relativa à 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
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 a 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 a proteção do resultado das pesquisas,
observado o disposto no art. 7º desta lei.

§ 5º - A transferência de tecnologia para exploração de criação
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protegida observará o disposto na legislação vigente, em especial na
Lei Federal n° 9.279, de 14 de maio de 1996, na Lei  Federal n° 9.456,
de 25 de abril de 1997, e na Lei Federal n° 9.609, de 19 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 assegurada ao criador, a título de premiação,
participação mínima de 5% (cinco por cento) e máxima de um terço
sobre o total líquido dos ganhos econômicos auferidos pela ICTMG
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, considera-se ganho
econômico 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, em prazo não superior a um ano, após a realização da
receita que lhe servir de base.

§ 3º - A premiação a que se refere o “caput” deste artigo poderá ser
partilhada entre o criador e os membros da equipe de pesquisa e
desenvolvimento tecnológico que tenham contribuído para a criação.

§ 4º - As importâncias percebidas a título de premiação não se
incorporam, a nenhum título, à remuneração ou ao salário do
pesquisador público.

Art. 6º - Para os efeitos da avaliação de desempenho do
pesquisador público para desenvolvimento na carreira, serão
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,
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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 incluirão 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° desta
lei serão concedidos nos termos das normas estabelecidas no
estatuto dos servidores públicos civis e no dos militares.

Art. 11 - Fica assegurada à ICTMG, para suprir necessidade
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.

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
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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
do disposto nesta 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 divulgar as 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 -
Sectes - poderá solicitar a ICTMG informações sobre:

I - a política de inovação e de propriedade intelectual da instituição;
II - 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 EBTs implantadas;
VII - os parques tecnológicos implantados ou utilizados pelas

ICTMGs ou pelas EBTs 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
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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° deste
artigo, 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
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, que tenham por objetivo a
geração de produtos e processos inovadores;

III - a criação de incubadoras de EBTs;
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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 21 de
junho 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
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, conforme o disposto na Lei
Federal nº 8.666, de 1993, para a realização de atividade de pesquisa
e desenvolvimento que envolva 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” conterá as etapas de
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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 DAS 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 implantação
de parques tecnológicos e incubadoras de EBTs, 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 EBTs.

CAPÍTULO VIII
DOS INCENTIVOS
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Art. 20 - O Poder Executivo concederá incentivos à inovação
tecnológica no Estado, por meio de apoio financeiro a EBTs e a ICT-
Privadas, e assegurará a inclusão de recursos na proposta de lei
orçamentária anual para essa 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 a função programática, nos termos do art. 3°
da Lei Complementar n° 91, de 2006, e terá os segui ntes objetivos:

I - dar suporte financeiro a projetos de criação e desenvolvimento de
produtos e processos inovadores nas EBTs e nas ICT-Privadas;

II - estimular a constituição de alianças estratégicas e o
desenvolvimento de projetos de cooperação envolvendo empresas 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, desenvolvidos nos
termos desta lei.

Art. 23 - O Fiit, de natureza e individuação contábeis, terá seus
recursos aplicados sob a forma de fomento, nos termos do inciso III do
art. 3° da Lei Complementar n° 91, de 2006, observa das 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
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legislação aplicável.
Art. 26 - O Fiit terá a duração de quinze anos contados da data de

publicação desta lei.
Art. 27 - São recursos do Fiit:
I - dotações consignadas no orçamento fiscal do Estado e créditos

adicionais;
II - recursos provenientes de operações de crédito interno e externo

firmadas pelo Estado e destinadas ao Fiit;
III - doações, contribuições ou legados de pessoas físicas ou

jurídicas, públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras;
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.

Art. 29 - Poderão ser beneficiárias dos recursos do Fiit as EBTs e as
ICT-Privadas.

Art. 30 - Em caso de inadimplemento técnico ou de irregularidade
praticada 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.
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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.

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 conforme a legislação relativa a 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 do Estado.

Parágrafo único - É vedada a transferência de recursos da Fapemig
oriundos da aplicação do disposto no art. 212 da Constituição do
Estado para o Fiit.

Art. 37 - Os recursos financeiros advindos da exploração da
propriedade intelectual constituem receitas próprias da ICTMG e da
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Fapemig e serão aplicados, exclusivamente, em objetivos
institucionais de pesquisa, desenvolvimento e inovação, inclusive no
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 revertidas, 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 do projeto pela Fapemig.

Art. 40 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 20 de dezembro de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente -   Gilberto Abramo, relator -

Vanderlei Jangrossi - Agostinho Patrús Filho.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

COMPLEMENTAR N° 34/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei Complementar n° 34/2007, de autori a do Tribunal
de Contas, que dispõe sobre a organização do Tribunal de Contas e
dá outras providências, foi aprovado no 2° turno, c om as Emendas n°s
1 a 4 e 6 ao vencido no 1° turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 34/2007
Dispõe sobre a organização do Tribunal de Contas e dá outras

providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

TÍTULO I
DO TRIBUNAL DE CONTAS

CAPÍTULO I
DA JURISDIÇÃO E DA COMPETÊNCIA

Art. 1° - O Tribunal de Contas, órgão de controle e xterno da gestão
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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, da Constituição do Estado de Minas Gerais
e desta lei complementar.

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. 2° - Sujeitam-se à jurisdição do Tribunal:
I - a 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
o Município;

II - a pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que assuma, em
nome do Estado ou de Município ou de entidade da administração
indireta estadual ou municipal, obrigações de natureza pecuniária;

III - aquele que der causa a perda, extravio ou outra irregularidade
de que resulte dano a erário estadual ou municipal;

IV - aquele que deva prestar contas ao Tribunal ou cujos atos
estejam sujeitos a sua fiscalização por expressa disposição de lei;

V - o responsável pela aplicação de recurso repassado pelo Estado
ou por Município, mediante convênio, acordo, ajuste ou instrumento
congênere;

VI - o responsável por entidade dotada de personalidade jurídica de
direito privado que receba contribuições parafiscais e preste serviço
de interesse público ou social;

VII - o dirigente ou liquidante de empresa encampada ou sob
intervenção, ou que, de qualquer modo, venha a integrar, provisória
ou permanentemente, o patrimônio do Estado, de 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 inciso XLV do art. 5° da Constituição da República.

Art. 3° - Compete ao Tribunal de Contas:
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I - apreciar as contas prestadas anualmente pelo Governador do
Estado e sobre elas emitir parecer prévio no prazo de sessenta dias
contados do seu recebimento;

II - apreciar as contas prestadas anualmente pelos Prefeitos e sobre
elas emitir parecer prévio no prazo de 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
do Estado ou de Município ou de entidade da administração indireta
estadual ou municipal;

IV - fiscalizar os atos de gestão da receita e da despesa públicas,
assim como os de que resulte nascimento ou extinção de direito ou
obrigação, no que se refere aos aspectos de legalidade, legitimidade,
economicidade e razoabilidade;

V - fixar a responsabilidade de quem tiver dado causa a perda,
extravio ou outra irregularidade de que tenha resultado prejuízo ao
Estado ou a Município;

VI - promover a tomada das contas devidas ao Tribunal para fins de
julgamento, nos casos em que estas não tenham sido prestadas no
prazo legal;

VII - apreciar, para o fim de registro, a legalidade dos atos de
admissão de pessoal, a qualquer título, por órgão ou entidade da
administração direta e indireta dos Poderes do Estado e de Município,
excetuadas as nomeações para cargo de provimento em comissão;

VIII - 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 de Município,
ressalvadas as melhorias posteriores que não tenham alterado o
fundamento legal do ato concessório;

IX - 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 unidade da administração
direta ou indireta dos Poderes do Estado ou de Município;

X - emitir parecer, quando solicitado pela Assembléia Legislativa ou
por Câmara Municipal, sobre empréstimo e operação de crédito que o
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Estado ou Município realizem e fiscalizar a aplicação dos recursos
deles resultantes;

XI - emitir parecer em consulta sobre matéria de sua competência,
na forma estabelecida no Regimento Interno;

XII - 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;

XIII - fiscalizar a aplicação de recurso repassado ou recebido pelo
Estado ou por Município, por força de convênio, acordo, ajuste ou
instrumento congênere;

XIV - prestar as informações solicitadas por comissão do Poder
Legislativo estadual ou municipal ou por, no mínimo, um terço dos
membros da Casa legislativa, sobre assunto de fiscalização contábil,
financeira, orçamentária, operacional e patrimonial e sobre os
resultados de auditoria e inspeção realizadas nas unidades dos
Poderes ou em entidade da administração indireta;

XV - aplicar ao responsável, em caso de ilegalidade de despesa ou
irregularidade de contas, as sanções previstas em lei;

XVI - fiscalizar os procedimentos licitatórios, de modo especial os
editais, as atas de julgamento e os contratos celebrados;

XVII - 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 de Município;

XVIII - estabelecer prazo para que o dirigente de órgão ou entidade
tome as providências necessárias ao cumprimento da lei, se apurada
ilegalidade;

XIX - sustar, se não atendido, a execução de ato impugnado e
comunicar a decisão à Assembléia Legislativa ou à Câmara Municipal;

XX - representar ao Poder competente sobre irregularidade ou
abuso apurado, indicando o ato inquinado e definindo
responsabilidades;

XXI - 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;
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XXII - fiscalizar a atuação de dirigentes e liquidantes das entidades
encampadas pelo Estado ou por Município, das entidades submetidas
à intervenção destes e das que, de qualquer modo, venham a integrar,
em caráter provisório ou permanente, o seu patrimônio;

XXIII - fiscalizar a aplicação de recursos públicos estaduais ou
municipais repassados a entidades dotadas de personalidade jurídica
de direito privado;

XXIV - verificar a legalidade de fianças e demais garantias
contratuais;

XXV - determinar a averbação de apostilas, títulos declaratórios de
direito ou de quaisquer outros atos que modifiquem assentamentos
feitos em razão dos incisos VII e VIII deste artigo;

XXVI - corrigir erros ou enganos materiais de cálculos em parcelas
ou somas de quaisquer atos;

XXVII - decidir sobre denúncia que lhe seja encaminhada por
qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato, na forma
prevista nesta lei complementar;

XXVIII - decidir sobre a sustação da execução de contrato, no caso
de não se efetivar, em noventa dias, a medida prevista no § 1° do art.
76 da Constituição do Estado;

XXIX - expedir atos normativos sobre matéria de sua competência,
no exercício do poder regulamentar;

XXX - 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 pelos órgãos e entidades da
administração pública estadual e municipal;

XXXI - fiscalizar os procedimentos de seleção de pessoal, de modo
especial os editais de concurso público e as atas de julgamento.

§ 1° - O parecer a que se refere o inciso XI do “ca put” deste artigo
tem caráter normativo e constitui prejulgamento da tese, mas não do
fato ou caso concreto.

§ 2° - Para o exercício de sua competência, o Tribu nal 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
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notória idoneidade técnica.
§ 3° - O titular de cada Poder, no âmbito estadual e municipal,

encaminhará ao Tribunal, em cada exercício, o rol dos responsáveis
por dinheiro, bens e valores públicos e outros documentos ou
informações considerados necessários, na forma estabelecida em
atos normativos do Tribunal.

§ 4° - O Tribunal poderá solicitar a Secretário de Estado ou de
Município, a supervisor de área ou a autoridade de nível hierárquico
equivalente outros elementos indispensáveis ao exercício de sua
competência.

Art. 4° - 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 a

criação, transformação e extinção de cargos e à fixação dos
vencimentos dos seus servidores;

IV - conceder licença, férias e outros afastamentos a seus membros;
V - determinar a realização de concurso público 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 o valor de 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, para fins do
disposto no art. 120 desta lei complementar;

IX - enviar à Assembléia Legislativa, trimestral e anualmente,
relatório das suas atividades, para fins do disposto no art. 120 desta
lei complementar;

X - divulgar, no órgão oficial de imprensa do Estado e por meio
eletrônico, os demonstrativos de sua despesa, nos termos do § 3° 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
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preenchidas por Auditor e Procurador do Ministério Público junto ao
Tribunal.

§ 1° - O Tribunal observará fielmente os princípios  e as normas
relativos ao controle interno, no âmbito da sua gestão administrativa
financeira, operacional e patrimonial.

§ 2° - No relatório anual a que se refere o inciso IX do “caput” deste
artigo, o Tribunal apresentará análise da evolução dos custos da
atividade de controle e da eficiência, eficácia e economicidade dessa
atividade.

CAPÍTULO II
DA COMPOSIÇÃO E DA ORGANIZAÇÃO

Seção I
Disposições gerais

Art. 5° - O Tribunal compõe-se de sete Conselheiros  nomeados em
conformidade com a Constituição do Estado.

Art. 6° - Integram a estrutura organizacional do Tr ibunal 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.

§ 1° - Os serviços auxiliares terão as atribuições e especificações
disciplinadas em resolução do Tribunal.

§ 2° - Para auxiliar no desempenho de suas funções,  o Tribunal
poderá instalar unidades regionais em cada uma das macrorregiões
do Estado.

Art. 7° - Os Conselheiros do Tribunal serão nomeado s pelo Chefe do
Poder Executivo estadual, dentre brasileiros que satisfaçam os
seguintes requisitos:

I - idade superior a trinta e cinco e inferior a sessenta e cinco anos;
II - idoneidade moral e reputação ilibada;
III - notórios conhecimentos jurídicos, contábeis, econômicos e

financeiros ou de administração pública;
IV - mais de dez anos de exercício de função ou de efetiva atividade

profissional que exija os conhecimentos mencionados no inciso III
deste artigo.

Art. 8° - Os Conselheiros serão escolhidos:
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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 “b” deste inciso;

c) um de sua livre nomeação;
II - quatro pela Assembléia Legislativa.
Art. 9° - 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 ou comércio ou
participar de sociedade comercial, exceto como acionista ou cotista
sem ingerência;

V - celebrar contrato com pessoa jurídica de direito público, empresa
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 a atividade político-partidária;
VII - exercer a advocacia no juízo ou tribunal do qual se afastou,

antes de decorridos 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.
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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, em escrutínio secreto, bienalmente, por
maioria absoluta, o Presidente, o Vice-Presidente e o Corregedor,
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 a parcela de natureza indenizatória de até 10% (dez por cento) do
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.

§ 1° - Em caso de vacância da Presidência ou da Vic e-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
com o disposto no “caput” deste artigo.

§ 2° - O Conselheiro que, nos termos do § 1° deste artigo, assumir a
função nos últimos seis meses do biênio completará o tempo do
mandato interrompido, sem prejuízo de seu direito de concorrer à
eleição prevista no art. 13.

Art. 16 - O Conselheiro, o Auditor e o Procurador nomeados tomarão
posse no prazo de trinta dias contados da publicação do ato de
nomeação, prorrogável por igual período.

Art. 17 - Os Conselheiros e os Auditores terão direito a férias após
um ano de exercício.

Parágrafo único - As férias do Conselheiro corresponderão, quanto à
duração, às que a Lei Orgânica da Magistratura Nacional assegura
aos membros do Poder Judiciário, na forma que dispuser o Regimento
Interno do Tribunal, e as do Auditor, às estabelecidas no art. 152 da
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Lei nº 869, de 5 de julho de 1952 - Estatuto dos Servidores Públicos
Estaduais.

Art. 18 - A antigüidade no Tribunal será determinada:
I - pela data da posse;
II - pelo tempo de serviço público;
III - pela idade.

Seção II
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
penalidades cabíveis decorrentes de processos administrativo-
disciplinares;

VII - comunicar férias dos Conselheiros, conceder férias aos
Auditores e aos Procuradores do Ministério Público junto ao Tribunal,
expedir atos de reconhecimento de direitos e vantagens e conceder
licença, por prazo não excedente a 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
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detentores de cargo de provimento em comissão;
X - ceder 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 enunciado de súmula, uniformização de

jurisprudência, consulta, prejulgado e projeto de ato normativo, 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 a autoridade ou a membro ou servidor
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, inclusive os créditos suplementares e especiais
destinados ao Tribunal, que lhe serão entregues em duodécimos até o
dia 20 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;
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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 - assinar e publicar o Relatório de Gestão Fiscal, exigido pelo
art. 54 da Lei Complementar Federal n° 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, dentre 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
antigüidade, no caso de provimento de vaga de Conselheiro,
observado o disposto no art. 18 desta lei complementar;

XXXV - encaminhar ao Governador do Estado a lista tríplice de
Auditores e de Procuradores para provimento de vaga de Conselheiro,
segundo o critério de antigüidade, observado o disposto no art. 18
desta lei complementar;

XXXVI - apresentar ao Tribunal Pleno os nomes dos Auditores e dos
Procuradores do Ministério Público junto ao Tribunal que satisfaçam
os requisitos constitucionais, para preenchimento de vaga de
Conselheiro segundo o critério de merecimento;

XXXVII - decidir sobre conflitos de competência, ouvido o Tribunal
Pleno, se necessário;

XXXVIII - exercer o juízo de admissibilidade das representações e
das denúncias.

Parágrafo único - Na avaliação do merecimento, para fins do
disposto no inciso XXXVI do “caput” deste artigo, serão considerados
prioritariamente a produtividade, a qualidade do trabalho e as
atividades especiais desenvolvidas no exercício do cargo.
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Seção III
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 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 IV
Das competências do Corregedor

Art. 21 - Compete ao Corregedor, além de outras atribuições
previstas no Regimento Interno:

I - orientar os 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
processo administrativo-disciplinar e propor à Presidência a aplicação
das penalidades e medidas corretivas cabíveis, na forma da lei;

V - relatar processos de denúncias e representações relativos 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,
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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 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 do Tribunal.

CAPÍTULO IV
DA AUDITORIA

Art. 24 - Os Auditores, em número de 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 cinco
anos, e cumprido o tempo mínimo de dez anos de efetivo exercício no
serviço público.

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 - exercer, no caso de vacância, quando convocado pelo
Presidente do Tribunal, as funções do cargo de Conselheiro até novo
provimento, observado o critério estabelecido no parágrafo único do
art. 265 da Constituição do Estado;
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III - compor “quorum” das sessões, observados os critérios
estabelecidos no Regimento Interno;

IV - 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;

V - emitir parecer conclusivo no processo de prestação de contas do
Governador do Estado e, caso solicitado pelo Relator, nos processos
de consulta;

VI - 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 quatro
Procuradores nomeados pelo Governador do Estado, cujo provimento
observará as regras previstas na Constituição da República e na
Constituição do Estado.

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, exigindo-se do bacharel em Direito, no mínimo,
três anos de atividade jurídica e, observando-se, 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, 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
tríplice elaborada e composta pelos integrantes da carreira, e o
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nomeará para mandato de dois anos, vedada a recondução.
§ 1° - O Procurador-Geral fará jus a parcela de nat ureza

indenizatória de até 5% (cinco por cento) do valor do subsídio.
§ 2° - O Procurador-Geral será substituído por Proc urador, 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
complementar.

§ 3° - O Procurador, nas substituições a que se ref ere o § 2° deste
artigo, terá direito ao acréscimo previsto no § 1° deste artigo,
proporcional ao período de substituição.

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 III;

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 do Estado, e ao
Procurador-Geral da República, em face da Constituição Federal;

VIII - interpor os recursos previstos nesta lei complementar;
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IX - manifestar-se de forma conclusiva, quando couber, nos
processos sujeitos a sua apreciação.

§ 1° - Para o exercício da competência prevista no inciso IV do
“caput” deste artigo, o Ministério Público junto ao Tribunal elaborará e
apresentará ao Tribunal relatórios periódicos de acompanhamento das
decisões, na forma estabelecida no Regimento Interno.

§ 2° - As atribuições previstas nos incisos III, V e VI do “caput” deste
artigo 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 terá sua estrutura e sua
organização regulamentadas em ato normativo do Tribunal.

CAPÍTULO VII
DO TRIBUNAL PLENO E DAS CÂMARAS

Seção I
Do Tribunal Pleno

Art. 34 - O Tribunal Pleno é constituído pela totalidade dos
Conselheiros.

§ 1° - As sessões do Tribunal Pleno serão convocada s e dirigidas
pelo Presidente do Tribunal e, nos seus impedimentos,
sucessivamente, pelo Vice-Presidente ou pelo Conselheiro mais
antigo no exercício da função.

§ 2° - É indispensável para o funcionamento do Trib unal 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 - deliberar sobre licitações, de modo especial sobre 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 cem vezes o limite estabelecido no art. 23, I, “c”, da Lei
Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993;

III - emitir parecer sobre consultas formuladas ao Tribunal;
IV - emitir parecer, quando solicitado pela Assembléia Legislativa ou

por Câmara Municipal, sobre empréstimo e operação de crédito que o
Estado ou Município realize;

V - deliberar acerca da realização de fiscalizações, no âmbito de sua
competência, e decidir sobre os processos delas decorrentes;

VI - decidir sobre denúncia e representação em matéria de sua
competência;

VII - deliberar sobre prejulgados;
VIII - julgar exceção de suspeição ou de impedimento;
IX - expedir atos normativos, no exercício do poder regulamentar do

Tribunal;
X - prestar informações ao Poder Legislativo do Estado e dos

Municípios, quando solicitadas, observado o disposto no inciso XIV do
art. 3° desta lei complementar;

XI - aprovar os enunciados da súmula de jurisprudência e fixar a
orientação em casos de conflitos de decisão;

XII - emitir o alerta, nos termos do § 1° do art. 5 9 da Lei
Complementar Federal n° 101, de 2000, sobre matéria  sujeita a sua
competência;

XIII - fixar o valor das diárias de viagens dos membros e dos
servidores do Tribunal;

XIV - autorizar que se ausentem do País os Conselheiros, Auditores
e Procuradores, com direito ou não a vencimentos, conforme o caso;

XV - representar ao Poder competente sobre irregularidade e abuso
apurado, indicando o ato inquinado e definindo responsabilidades;

XVI - deliberar sobre projeto de lei que o Tribunal deva encaminhar
ao Poder Legislativo;

XVII - eleger o Presidente, o Vice-Presidente e o Corregedor;
XVIII - 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
pelo Governador do Estado, observado o princípio da alternância;

XIX - deliberar sobre a lista tríplice, no caso de vaga de Conselheiro
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a ser provida por Auditor ou Procurador do Ministério Público junto ao
Tribunal, observados, alternadamente, os critérios de antigüidade e
merecimento;

XXII - deliberar acerca de processos administrativo-disciplinares
envolvendo membros do Tribunal.

Parágrafo único - As contas prestadas pelo Governador do Estado, a
que se refere o inciso I do “caput” deste artigo, incluirão, além de suas
próprias, a dos Presidentes dos órgãos do Poder Legislativo e do
Judiciário e as dos Chefes do Ministério Público e da Defensoria
Pública, as quais receberão parecer prévio, separadamente.

Seção II
Das Câmaras

Art. 36 - Mediante deliberação de dois terços de seus membros, o
Tribunal poderá ser dividido em Câmaras, cuja presidência,
composição, número e forma de funcionamento serão 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 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;

III - deliberar acerca dos atos de receita e despesa estaduais e
municipais;

IV - emitir o alerta, nos termos no § 1° do art. 59  da Lei
Complementar Federal n° 101, de 2000, sobre matéria  sujeita a sua
competência;

V - deliberar sobre licitações, de modo especial sobre editais e atas
de julgamento, procedimentos de dispensa e inexigibilidade, bem
como sobre as contratações, excetuados os casos previstos no inciso
II do art. 35 desta lei complementar;

VI - fiscalizar o repasse e a aplicação de recurso referente a
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convênio e instrumento congênere;
VII - apreciar, para o fim de registro, a legalidade dos atos de

admissão de pessoal, a qualquer título, por órgão ou entidade da
administração direta e indireta, estadual e municipal, excluídas as
nomeações para cargo de provimento em comissão ou função de
confiança;

VIII - 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;

IX - decidir sobre denúncia e representação, em matéria de sua
competência;

X - deliberar acerca da realização de fiscalizações, no âmbito de sua
competência, e decidir sobre os processos delas decorrentes;

XI - deliberar sobre fiança e demais garantias contratuais;
XII - 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.
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 do “caput” deste artigo.
TÍTULO II

DA FISCALIZAÇÃO E DO CONTROLE
CAPÍTULO I

DAS CONTAS DO GOVERNADOR E DO PREFEITO
Seção I
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Das contas do Governador
Art. 40 - As contas anuais do Governador serão examinadas pelo

Tribunal, que emitirá parecer prévio no prazo de sessenta dias, a
contar de seu recebimento.

§ 1° - No prazo de sessenta dias contado da abertur a da sessão
legislativa, as contas serão apresentadas pelo Governador à
Assembléia Legislativa, remetendo-se cópia ao Tribunal.

§ 2° - A composição das contas a que se refere o “c aput” observará
o disposto no Regimento Interno e em atos normativos do Tribunal.

§ 3° - As contas serão acompanhadas do relatório e do parecer
conclusivo do órgão central do sistema de controle interno, que
conterão os elementos indicados em atos normativos do Tribunal.

Art. 41 - Se as contas não forem apresentadas no prazo previsto no
§ 1° do art. 40 ou se não forem cumpridos os requis itos legais e
regulamentares relativos a sua correta instrução, o Tribunal
comunicará o fato à Assembléia Legislativa, para fins de direito.

Parágrafo único - O prazo para emissão do parecer prévio será
contado 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 trezentos e sessenta
dias, a contar do seu recebimento.

§ 1° - As contas serão apresentadas pelo Prefeito a o Tribunal no
prazo de noventa dias após o encerramento do exercício.

§ 2° - A composição das contas a que se refere o “c aput” observará
o disposto no Regimento Interno e em atos normativos do Tribunal.

§ 3° - As contas serão acompanhadas do relatório e do parecer
conclusivo do órgão central do sistema de controle interno, que
conterão os elementos indicados em atos normativos do Tribunal.

Art. 43 - Se as contas não forem apresentadas no prazo previsto no
§ 1° do art. 42 ou se não forem atendidos os requis itos legais e
regulamentares relativos a sua correta instrução, o Tribunal
comunicará o fato à Câmara Municipal, para fins de direito.

Parágrafo único - O prazo para emissão do parecer prévio será



2640

contado 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
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 cento e vinte dias contado do 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
Tribunal.
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§ 1° - No julgamento das contas anuais a que se ref ere 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.

§ 2° - As contas serão acompanhadas do relatório e do parecer
conclusivo do órgão central do sistema de controle interno, que
conterão 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, adotará 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.
§ 1° - No caso de não cumprimento do disposto no “c aput” deste

artigo, o Tribunal determinará a instauração da tomada de contas
especial, fixando prazo para cumprimento dessa decisão.

§ 2° - Não atendida a determinação prevista no § 1° , o Tribunal, de
ofício, instaurará a tomada de contas especial, sem prejuízo da
aplicação das sanções previstas nesta lei complementar.

§ 3º - Os elementos que integram a tomada de contas especial
serão estabelecidos em ato normativo do Tribunal.

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 e a legalidade, a legitimidade,
a economicidade e a 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 antieconômico;
c) infração grave a norma legal ou regulamentar de natureza

contábil, financeira, orçamentária, operacional ou patrimonial;
d) dano injustificado ao erário, decorrente de ato de gestão ilegítimo

ou antieconômico;
e) desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores públicos.
§ 1° - O Tribunal poderá julgar irregulares as cont as no caso de

descumprimento de determinação de que o responsável tenha tido
ciência, feita em processo de tomada ou prestação de contas.

§ 2° - Serão consideradas não prestadas as contas q ue, embora
encaminhadas, não reúnam as informações e os 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 das 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 e acrescido de juros de mora,
sem prejuízo da aplicação das sanções previstas nesta lei
complementar.

§ 1° - Apurada irregularidade nas contas, cabe ao T ribunal ou ao
Relator:

I - definir a responsabilidade individual ou solidária pelo ato de
gestão impugnado;

II - ordenar, se houver débito, a citação do responsável, para, na
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forma e nos prazos regimentais, apresentar defesa ou recolher a
quantia devida, pelo seu valor atualizado;

III - determinar, se não houver débito, a citação do responsável,
para, no prazo fixado no Regimento Interno, apresentar razões de
defesa;

IV - adotar outras medidas cabíveis, inclusive de caráter cautelar.
§ 2° - 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.

§ 3° - Será considerado revel pelo Tribunal, em con formidade 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 de imprensa 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, § 5°, da Constituição da Rep ública.

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, por órgão ou entidade das
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.

§ 1° - A forma de apresentação e os prazos relativo s aos atos
sujeitos a registro serão estabelecidos no Regimento Interno e em
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atos normativos do Tribunal, observada a legislação em vigor.
§ 2° - O descumprimento do dever de apresentar ao T ribunal os atos

sujeitos a registro poderá implicar a irregularidade das contas que
contiverem despesa deles decorrentes.

§ 3° - Denegado o registro, as despesas realizadas com base no ato
ilegal serão consideradas irregulares.

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.

§ 1° - Poderá ser determinada a realização de dilig ências instrutórias
ou estabelecido prazo para atendimento das exigências legais.

§ 2° - 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 complementar 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 Federal n° 101, de 2000, na forma esta belecida em
atos normativos do Tribunal.

Parágrafo único - Nas hipóteses previstas no § 1° d o art. 59 da Lei
Complementar Federal n° 101, de 2000, o Tribunal em itirá o
respectivo alerta.

CAPÍTULO V
DA FISCALIZAÇÃO DOS ATOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

Seção I
Disposições gerais

Art. 56 - O Tribunal fiscalizará a legalidade, a economicidade, a
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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.

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 de imprensa 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 e em atos normativos do Tribunal.

§ 2° - O Tribunal comunicará às autoridades compete ntes o
resultado das inspeções e auditorias que realizar, para a adoção de
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. 85 desta lei complementar.

§ 1° - No caso de sonegação, o Tribunal fixará praz o para o
responsável apresentar os documentos, as informações e os
esclarecimentos considerados necessários, comunicando o fato à
autoridade competente.

§ 2° - Vencido o prazo estabelecido nos termos do §  1° deste artigo,
e não cumprida a determinação, o fato será comunicado ao Ministério
Público junto ao Tribunal, para as providências cabíveis.

Seção II
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.
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Seção III
Da suspensão da licitação

Art. 60 - O Tribunal poderá suspender, de ofício ou a pedido,
liminarmente, o procedimento licitatório, até a data da assinatura do
respectivo contrato ou da entrega do bem ou do serviço, caso sejam
constatadas ilegalidades, observando-se, no que couber, o disposto
no Capítulo II do Título IV desta lei complementar.

Parágrafo único - A suspensão a que se refere o “caput” deste artigo
poderá ser determinada pelo Conselheiro-Relator, que submeterá sua
decisão à ratificação do Tribunal Pleno ou da Câmara, conforme o
caso, sob pena de perda de 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 proceder às adequações necessárias ao atendimento da
legislação em vigor, nos termos e nos prazos previstos no Regimento
Interno.

Seção IV
Dos convênios, acordos, ajustes e instrumentos congêneres

Art. 62 - A fiscalização da aplicação de recurso repassado ou
recebido pelo Estado ou por Município, incluídas as entidades da
administração indireta, mediante convênio, acordo, ajuste ou
instrumento congênere, será feita pelo Tribunal, com vistas a verificar,
entre outros aspectos, o alcance dos objetivos acordados, a
regularidade da aplicação dos recursos e 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 convênio, acordo, ajuste ou instrumento congênere
para fins de recebimento de recursos estaduais ou municipais,
enquanto não regularizarem a situação.

§ 1° - Não se aplica o disposto no “caput”, caso se ja comprovado
que o atual gestor não é o responsável pelos atos inquinados de
irregularidade e que tomou as devidas providências para saná-la.

§ 2° - Ficará sujeita à multa prevista nesta lei co mplementar a
autoridade administrativa que transferir, mediante convênio, acordo,
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ajuste ou instrumento congênere, recurso estadual ou municipal a
beneficiário omisso na prestação de contas de recurso anteriormente
recebido ou que tenha dado causa a perda, extravio ou outra
irregularidade de que resulte dano ao erário, ainda não ressarcido.

Seção V
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
esteja 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 - fixará 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 cumprimento da lei;

V - sustará a execução de ato ilegal, se não atendida a medida
prevista no inciso IV, comunicando a decisão à Assembléia Legislativa
ou à Câmara Municipal, sem prejuízo da aplicação da multa prevista
no art. 85 desta lei complementar;

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 pela entidade signatária do instrumento, a
adoção das medidas cabíveis.

Parágrafo único - Se o Poder Legislativo ou o responsável pelo
órgão ou pela entidade signatária do instrumento não efetivar as
medidas previstas no inciso VI do “caput” deste artigo, no prazo de
noventa dias, o Tribunal decidirá a respeito da sustação da execução
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do contrato, sem prejuízo de aplicação da multa prevista no art. 85
desta lei complementar.

CAPÍTULO VI
DA DENÚNCIA E DA REPRESENTAÇÃO

Art. 65 - Qualquer cidadão, partido político, associação legalmente
constituída ou sindicato poderá denunciar perante o Tribunal de
Contas irregularidade ou ilegalidade de atos praticados na gestão de
recursos públicos sujeitos à fiscalização do Tribunal.

Art. 66 - São requisitos de admissibilidade de denúncia sobre
matéria de competência do Tribunal:

I - ser redigida com clareza;
II - conter o nome completo, a qualificação, 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 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. 67 - 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. 68 - 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 quinze dias a contar do
recebimento do pedido, desde que o respectivo processo de apuração
tenha sido concluído ou arquivado.

Art. 69 - O denunciante não se sujeitará a qualquer sanção
administrativa, cível ou penal em decorrência da denúncia, salvo em
caso de comprovada má-fé.

Parágrafo único - Comprovada a má-fé, o fato será comunicado ao
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Ministério Público junto ao Tribunal, para as medidas legais cabíveis.
Art. 70 - 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.

§ 1° - Têm legitimidade para representar ao Tribuna l:
I - Chefes dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário;
II - membros do Ministério Público;
III - responsáveis pelos órgãos de controle interno, em cumprimento

ao disposto no 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 da função que ocupem;

VIII - outros órgãos, entidades ou pessoas que detenham essa
prerrogativa por força de suas atribuições legais.

§ 2° - Aplicam-se à representação, no que couber, a s normas
relativas à denúncia.

§ 3° - A representação a que se refere o § 1° do ar t. 113 da Lei
Federal n° 8.666, de 1993, será autuada e processad a como
denúncia, nos termos desta lei complementar.

TÍTULO III
DAS DECISÕES E DA COMUNICAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS

CAPÍTULO I
DAS DECISÕES

Art. 71 - 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.

§ 2° - Definitiva é a decisão pela qual o Tribunal examina o mérito.
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§ 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. 72 - 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 de norma jurídica ou
procedimento da administração divergente, e não se justificar a
expedição de instrução normativa ou resolução.

CAPÍTULO III
DOS PREJULGADOS E DA UNIFORMIZAÇÃO DE

JURISPRUDÊNCIA
Seção I

Dos prejulgados
Art. 73 - 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
interpretação de qualquer norma jurídica ou procedimento da
administração, se reconhecer que sobre estes ocorre divergência de
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interpretação, observada a forma estabelecida no Regimento Interno.
Seção II

Da uniformização de jurisprudência
Art. 74 - 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 IV
DA EXECUÇÃO DAS DECISÕES

Art. 75 - A decisão do Tribunal de que resulte imputação de débito
ou multa terá eficácia de título executivo.

§ 1° - O responsável será intimado para, no prazo e stabelecido pelo
Regimento Interno, efetuar e comprovar o recolhimento do valor
devido.

§ 2° - Expirado o prazo a que se refere o § 1° dest e 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.

§ 3° - A certidão de débito individualizará os resp onsáveis e o débito
imputado, devidamente atualizado.

§ 4° - Comprovado o recolhimento integral, o Tribun al dará quitação
ao responsável.

CAPÍTULO V
DA COMUNICAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS

Art. 76 - A comunicação dos atos e decisões do Tribunal presume-se
perfeita com a publicação no órgão oficial de imprensa do Estado,
salvo as exceções previstas em lei.

Art. 77 - 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. 78 - A citação e a intimação, observado o disposto no

Regimento Interno, serão feitas:
I - por servidor designado, pessoalmente;
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II - com hora certa;
III - por via postal ou telegráfica;
IV - por edital;
V - por meio eletrônico;
VI - por fac-símile.
Art. 79 - 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. 80 - Aplicam-se à comunicação dos atos processuais,
subsidiariamente, as disposições do Código de Processo Civil, no que
couber.

CAPÍTULO VI
DA CONTAGEM DOS PRAZOS

Art. 81 - Salvo disposição em contrário, para efeito do disposto nesta
lei complementar, 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 o 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. 82 - Os prazos referidos nesta lei complementar contam-se:
I - da juntada aos autos do aviso de recebimento ou do mandado

contendo a ciência e a identificação de quem o recebeu;
II - da publicação no órgão oficial de imprensa do Estado;
III - da certificação eletrônica.
§ 1° - No caso previsto no inciso II do “caput” des te artigo, tratando-

se de comunicação a ser realizada em Município do interior do
Estado, a contagem dos prazos inicia-se após o decurso de três dias
úteis da publicação.

§ 2° - Salvo disposição expressa nesta lei compleme ntar, os prazos
aplicáveis em todas as fases do processo serão disciplinados no
Regimento Interno.

TÍTULO IV
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DAS SANÇÕES E DAS MEDIDAS CAUTELARES
CAPÍTULO I

DAS SANÇÕES
Art. 83 - O Tribunal, ao constatar irregularidade ou descumprimento

de obrigação por ele determinada em processo de sua competência,
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.

Art. 84 - 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 determinar a aplicação de multa
definirá as responsabilidades individuais.

Art. 85 - O Tribunal poderá aplicar multa de até R$35.000,00 (trinta e
cinco mil reais) aos responsáveis pelas contas e pelos atos indicados
a seguir, observados os seguintes percentuais desse montante:

I - até 100% (cem por cento), por contas julgadas irregulares;
II - até 100% (cem por cento), por ato praticado com grave infração a

norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira,
orçamentária, operacional e patrimonial;

III - até 30% (trinta por cento), por descumprimento de despacho,
decisão ou diligência do Relator ou do Tribunal;

IV - até 70% (setenta por cento), por obstrução ao livre exercício de
fiscalização do Tribunal;

V - até 50% (cinqüenta por cento), por sonegação de processo,
documento ou informação necessários ao exercício do controle
externo;
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VI - até 50% (cinqüenta por cento), por reincidência no
descumprimento de determinação do Relator ou do Tribunal;

VII - até 40% (quarenta por cento), pelo 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 - até 100% (cem por cento), por 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 - até 50% (cinqüenta por cento), pelo não-encaminhamento ao
Tribunal da resolução e das atas de julgamento das contas prestadas
pelo Prefeito, nos termos do art. 44 desta lei complementar;

X - até 30% (trinta por cento), pela retenção de quantia a ser
recolhida aos cofres públicos, por tempo superior ao previsto em lei;

XI - até 10% (dez por cento), pela interposição de embargos
declaratórios manifestamente protelatórios.

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. 86 - 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. 87 - 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. 88 - 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. 89 - Na fixação da multa, o Tribunal considerará, entre outras
circunstâncias, a gravidade da falta, o grau de instrução do servidor e
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sua qualificação funcional.
Art. 90 - O Tribunal poderá fixar multa diária, nos casos em que o

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. 91 - O débito decorrente de multa aplicada pelo Tribunal,
quando pago após o seu vencimento, será acrescido de juros de mora
de 1% (um por cento) ao mês e atualização da moeda até a data do
efetivo recolhimento.

Art. 92 - Sem prejuízo das sanções previstas nesta lei complementar
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 da administração estadual e
municipal.

Art. 93 - 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 cinco
anos.

Art. 94 - Além das sanções previstas nesta lei complementar,
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 ao ressarcimento de valores, no prazo e na forma fixados,
resultará no impedimento de obtenção de certidão liberatória para fins
de recebimento de transferências voluntárias.

CAPÍTULO II
DAS MEDIDAS CAUTELARES

Art. 95 - 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.

§ 1° - As medidas cautelares poderão ser adotadas s em prévia
manifestação do responsável ou do interessado, quando a efetividade
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da medida proposta puder ser obstruída pelo conhecimento prévio.
§ 2º - Em caso de comprovada urgência, as medidas cautelares

poderão ser determinadas por decisão do Relator, devendo ser
submetidas à ratificação do Tribunal na primeira sessão subseqüente,
sob pena de perder eficácia, nos termos regimentais.

§ 3° - Na ausência ou inexistência de Relator, comp ete ao
Presidente do Tribunal a adoção de medidas cautelares urgentes.

Art. 96 - São medidas cautelares a que se refere o art. 95, além de
outras medidas de caráter urgente:

I - recomendação à autoridade superior competente, sob pena de
responsabilidade solidária, do 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, por prazo não superior a um ano, de bens em
quantidade suficiente 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.
§ 1° - As medidas a que se referem os incisos I, II  e IV do “caput”

deste artigo serão solicitadas ao Ministério Público junto ao Tribunal,
que adotará as providências necessárias a sua efetivação.

§ 2° - No caso de adoção da medida a que se refere o inciso IV do
“caput” deste artigo, o Tribunal deverá ser ouvido quanto à liberação
dos bens arrestados e sua respectiva restituição.

Art. 97 - 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
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 98 - 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. 99 - Poderão interpor recurso 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 - o recorrente for ilegítimo;
IV - for intempestiva.
Art. 100 - 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. 101 - 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. 102 - Das decisões definitivas proferidas pelo Tribunal Pleno e
pelas Câmaras caberá recurso ordinário, que terá efeito suspensivo e
devolutivo.

Art. 103 - 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 trinta dias contado da data da ciência da
decisão, na forma estabelecida no Regimento Interno.

§ 1° - O recurso ordinário será apreciado pelo Trib unal Pleno, e a
sua distribuição não poderá recair no Relator do acórdão recorrido.

§ 2° - Se o recurso ordinário for interposto pelo M inistério Público
junto ao Tribunal, os demais interessados serão intimados para, caso
queiram, impugná-lo ou assisti-lo, no prazo de quinze dias.

CAPÍTULO III
DO AGRAVO

Art. 104 - Das decisões interlocutórias e terminativas caberá agravo
formulado uma só vez, por escrito, no prazo de dez dias contado da
data da ciência da decisão, na forma estabelecida no Regimento
Interno.
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Art. 105 - 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 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. 106 - 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 dez dias contado da data da ciência da decisão,
na forma estabelecida no Regimento Interno.

Parágrafo único - A interposição de embargos de declaração
interrompe a contagem dos prazos para cumprimento da decisão
embargada e para interposição de outros recursos.

Art. 107 - 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. 85
desta lei complementar.

CAPÍTULO V
DO PEDIDO DE REEXAME

Art. 108 - 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, no prazo de trinta dias contado da data da ciência
do parecer, na forma estabelecida no Regimento Interno.

CAPÍTULO VI
DO PEDIDO DE RESCISÃO

Art. 109 - O Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, os
responsáveis ou os interessados poderão solicitar ao Tribunal, no
prazo de até dois anos, a rescisão das decisões definitivas do Tribunal
Pleno e das Câmaras, sem efeito suspensivo, nos seguintes casos:

I - se a decisão houver sido proferida contra disposição de lei;
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II - se o ato objeto da decisão houver sido fundado em falsidade não
alegada na época do julgamento;

III - se ocorrer superveniência de documentos novos com eficácia
sobre a prova produzida ou a decisão adotada.

§ 1° - O prazo para interposição do pedido de resci são será contado
a partir da data do trânsito em julgado da decisão.

§ 2° - A falsidade a que se refere o inciso II do “ caput” 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. 110 - O Ministério Público junto ao Tribunal decidirá acerca da
admissibilidade do pedido, no prazo de até quinze dias contado 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
DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 111 - Em todas as etapas do processo será assegurada a ampla
defesa.

Art. 112 - O Relator presidirá, diretamente ou mediante delegação, a
instrução do processo.

Art. 113 - Aplica-se aos servidores do Tribunal o Estatuto dos
Funcionários Públicos Civis do Estado.

Art. 114 - 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 um mês.

Art. 115 - O Tribunal publicará o seu Regimento Interno no prazo de
até cento e oitenta dias contados da data de publicação desta lei
complementar.

§ 1° - O Regimento Interno do Tribunal somente pode rá ser
aprovado ou alterado pela maioria absoluta dos Conselheiros efetivos,
ressalvada a matéria a que se refere o art. 36, cuja deliberação far-se-
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á por dois terços.
§ 2° - Até que o Tribunal publique o Regimento Inte rno, a

Presidência, por ato normativo próprio, disciplinará as matérias não
previstas no atual Regimento.

Art. 116 - O Tribunal ajustará o exame dos processos em curso às
disposições desta lei complementar, no que couber, respeitadas as
normas processuais em vigor.

Art. 117 - 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 o
arquivamento do processo, o qual não implicará o cancelamento do
débito, ficando o devedor obrigado a pagá-lo para que lhe seja dada a
quitação.

Art. 118 - O Tribunal, no exercício de suas competências, observará
os institutos da prescrição e da decadência, nos termos da legislação
em vigor.

Art. 119 - Aplica-se supletivamente aos casos omissos o disposto na
Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União.

Art. 120 - A fiscalização contábil, financeira, orçamentária,
operacional e patrimonial do Tribunal de Contas será exercida pela
Assembléia Legislativa, na forma definida no seu Regimento Interno.

Art. 121 - Fica revogada a Lei Complementar n° 33, de 28 de junho
de 1994.

Art. 122 - Esta lei complementar entra em vigor na data de sua
publicação.

Sala das Comissões, 20 de dezembro de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Inácio

Franco.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 56/20 07

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 56/2007, de autoria do Deputado  Weliton Prado,

que cria o Programa Estadual de Produção Alimentar em Pequenas
Propriedades - Preapa-MG -, 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
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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° 56/2007

Institui a Política Estadual de Incentivo à Utilização de Sementes
Selecionadas nas propriedades que se dedicam à agricultura familiar
e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica instituída a Política Estadual de In centivo à Utilização

de Sementes Selecionadas, com a finalidade de melhorar a
capacidade de produção de alimentos nas propriedades que se
dedicam à agricultura familiar, proporcionar a elevação da renda dos
agricultores e de suas famílias e criar empregos no meio rural.

Parágrafo único - Para os efeitos desta lei, a definição de agricultor
familiar é a contida na Lei Federal n° 11.326, de 2 4 de julho de 2006,
que estabelece as diretrizes para a formulação da Política Nacional da
Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais.

Art. 2° - A política de que trata esta lei fundamen ta-se na garantia de
acesso dos agricultores familiares a sementes selecionadas de arroz,
feijão, milho e hortaliças ou, a critério do órgão coordenador, a
sementes de culturas de subsistência, observadas as especificidades
regionais.

Art. 3° - São diretrizes da política instituída por  esta lei:
I - participação de associações, sindicatos, cooperativas e outras

entidades representativas dos agricultores no planejamento e na
execução das ações;

II - estímulo à pesquisa e à adoção de tecnologias adaptadas à
agricultura familiar;

III - ampla divulgação, nas comunidades rurais, das ações dos
programas desenvolvidos nos termos da política de que trata esta lei;

IV - integração entre os órgãos e as entidades públicas federais,
estaduais e municipais que atuam no meio rural;

V - prioridade de atendimento a regiões atingidas por calamidades
públicas e a Municípios com baixo Índice de Desenvolvimento
Humano - IDH;

VI - observância da aptidão agrícola dos solos de cada região.
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Art. 4° - Para a consecução dos objetivos da políti ca instituída por
esta lei, incumbe ao Estado:

I - implantar programas e projetos de produção, beneficiamento,
estocagem e distribuição de sementes selecionadas;

II - selecionar e cadastrar os agricultores interessados em participar
dos programas e dos projetos voltados para os objetivos da política
instituída por esta lei;

III - adquirir, armazenar e distribuir as sementes selecionadas e
prestar assistência técnica aos agricultores interessados;

IV - identificar áreas aptas ao cultivo das sementes selecionadas;
V - promover o desenvolvimento de pesquisas e a adoção de

tecnologias apropriadas à agricultura familiar;
VI - promover ações de qualificação profissional dos agricultores

interessados, voltadas para os aspectos de produção, gerenciamento
e comercialização;

VII - divulgar nas comunidades rurais as ações dos programas
desenvolvidos nos termos da política de que trata esta lei;

VIII - identificar fontes de financiamento para a implementação da
política de que trata esta lei;

IX - criar bancos regionais de sementes tradicionais, em parceria
com institutos de pesquisa e instituições de ensino.

Art. 5° - O Estado poderá destinar recursos proveni entes do Fundo
de Amparo ao Trabalhador para o desenvolvimento das ações de que
trata o inciso VI do art. 4° desta lei.

Art. 6° - A adesão dos agricultores ou de suas enti dades
representativas às ações desenvolvidas pelo poder público na
implantação da política de que trata esta lei é voluntária.

§ 1° - O agricultor ou a entidade que se integrar a  programa ou
projeto relacionado com a política de que trata esta lei entregará ao
órgão competente parcela do produto cultivado, na forma, no prazo e
nas condições estabelecidos no programa ou projeto em que estiver
inserido, exceto nos programas de distribuição de sementes de
hortaliças e em caso de sinistro comprovado.

§ 2° - A critério do órgão coordenador, os produtos  recebidos na
forma do § 1° deste artigo poderão ser doados à red e estadual de
ensino ou redistribuídos para os agricultores como semente.
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Art. 7° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de cento
e oitenta dias contados da data de sua publicação.

Art. 8° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 20 de dezembro de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gilberto Abramo, relator -

Agostinho Patrús Filho - Vanderlei Jangrossi.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 73/2007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei nº 73/2007, de autoria do Deputado Gilberto

Abramo, que altera a Lei nº 13.317, de 24 de setembro de 1999, que
contém o Código de Saúde do Estado de Minas Gerais, foi aprovado
no 2° turno, na forma do vencido no 1° turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1º do art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI Nº 73/2007
Acrescenta artigo à Lei nº 13.317, de 24 de setembro de 1999, que

contém o Código de Saúde do Estado de Minas Gerais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica acrescentado à Lei nº 13.317, de 24 de setembro de

1999, o seguinte art. 69-A:
“Art. 69-A - É obrigatória a notificação à autoridade sanitária local,

por hospitais, prontos-socorros, postos de atendimento ambulatorial e
outras unidades de saúde, públicas ou privadas, de  ocorrência de
casos de doenças transmitidas por alimentos - DTA.

Parágrafo único - Considera-se DTA a doença causada pela
ingestão de alimento contaminado por agente infeccioso específico ou
pela toxina por ele produzida.”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 20 de dezembro de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Vanderlei Jangrossi, relator -

Agostinho Patrús Filho - Gilberto Abramo.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 408/2 007

Comissão de Redação
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O Projeto de Lei n° 408/2007, de autoria do Governa dor do Estado,
que autoriza o Poder Executivo a permutar o imóvel que especifica no
Município de Arinos, foi aprovado no 2° turno, na f orma 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° 408/2007
Autoriza o Poder Executivo a permutar com a Empresa de

Assistência Técnica e Expansão Rural do Estado de Minas Gerais -
Emater - o imóvel que especifica.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a permu tar o imóvel com

área de 825m² (oitocentos e vinte e cinco metros quadrados), situado
na Rua José Gomes Viana, no Município de Arinos, registrado sob o
n° 1.147, a ficha A do Livro 2, no Cartório de Regi stro de Imóveis da
Comarca de Arinos, pelo imóvel de propriedade da Empresa de
Assistência Técnica e Expansão Rural do Estado de Minas Gerais -
Emater -, com área de 980m² (novecentos e oitenta metros
quadrados), situado na Rua José Duarte de Paiva, Bairro Santa Luzia,
no Município de Sete Lagoas, registrado sob o n° 17 .596, a fls. 123 do
Livro 2-AB6, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Sete
Lagoas.

Parágrafo único - O imóvel localizado no Município de Sete Lagoas
destina-se à construção da sede da Promotoria de Justiça daquela
Comarca.

Art. 2° - O ressarcimento da diferença entre o valo r dos imóveis,
verificada com base nos laudos de avaliação, no valor de R$40.080,00
(quarenta mil e oitenta reais), ficará a cargo do Ministério Público
Estadual, por meio de dotação orçamentária própria.

Art. 3° - A permuta de que trata esta lei somente s erá efetivada se o
imóvel a ser recebido pelo Estado encontrar-se desembaraçado de
quaisquer ônus judicial ou extrajudicial.

Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
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Sala das Comissões, 20 de dezembro de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Vanderlei Jangrossi,  relator -

Gláucia Brandão - Antônio Júlio.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 641/2007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei nº 641/2007, de autoria do Deputado Paulo

Guedes, que dispõe sobre a reserva de vaga, em estágio, para
pessoa portadora de deficiência, em órgão das administrações
públicas direta e indireta do Estado, 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 § 1º do art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI Nº 641/2007
Acrescenta parágrafo ao art. 1º da Lei nº 12.079, de 12 de janeiro de

1996, que dispõe sobre estágio para estudante em órgão e entidade
da administração pública.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O art. 1º da Lei nº 12.079, de 12 de janeiro de 1996,

alterado pela Lei nº 13.642 de 13 de julho de 2000, fica acrescido do
seguinte § 3º:

“Art. 1º - (...)
§ 3º - Poderão ser destinadas a pessoas portadoras de deficiência

que atendam aos requisitos estabelecidos no “caput” deste artigo 5%
(cinco por cento) das vagas oferecidas para estágio nos termos desta
lei.”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 20 de dezembro de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Vanderlei  Jangrossi,  relator -

Gilberto Abramo - Agostinho Patrús Filho.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 700/2 007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 700/2007, de autoria do Deputad o Sargento

Rodrigues, que estabelece normas de segurança para a carga e
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descarga de valores em estabelecimentos financeiros 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° 700/2007
Estabelece normas de segurança para a operação de carga e

descarga de valores em estabelecimentos financeiros.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - A operação de carga e descarga de valores  em

estabelecimentos financeiros será realizada em local protegido e
apropriado, no interior do estabelecimento, sendo vedada a sua
realização em via pública.

Art. 2° - Os estabelecimentos financeiros e as empr esas de
transporte de valores que infringirem esta lei ficarão sujeitos a multa
de 35.000 Ufemgs (trinta e cinco mil Unidades Fiscais do Estado de
Minas Gerais), que será dobrada sucessivamente a cada reincidência.

Parágrafo único - Os estabelecimentos financeiros e as empresas de
transporte de valores autuados poderão recorrer administrativamente
ao órgão competente no prazo de quinze dias contados da data da
autuação.

Art. 3° - Para adequar-se ao disposto nesta lei, os  estabelecimentos
financeiros terão o prazo de cento e oitenta dias contados da data de
sua publicação.

Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 20 de dezembro de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente -  Vanderlei  Jangrossi, relator -

Gilberto Abramo - Agostinho Patrús Filho.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 755/2 007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 755/2007, de autoria do Deputad o Vanderlei

Miranda, que altera o “caput” do art. 3° da Lei n° 14.870, de 16 de
dezembro de 2003, que dispõe sobre a qualificação de pessoa de
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direito privado como Organização da Sociedade Civil de Interesse
Público – Oscip, foi aprovado no 2º turno, com as Emendas nºs 1 a 6
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 § 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° 755/2007
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

ao cumprimento dos requisitos estabelecidos nesta lei.
§ 2º - Para os fins do disposto nesta lei, 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, 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
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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.
Parágrafo único - Para os fins deste artigo, a partir de 1º de janeiro

de 2010, a entidade deverá comprovar a execução direta de projetos,
programas ou planos de ação relacionados às áreas de atividade
descritas nos incisos deste artigo, ou, ainda, a prestação de serviços
intermediários de apoio a outras organizações sem fins lucrativos e a
órgãos do setor público que atuem em áreas afins, na forma do
regulamento.

Art. 5º - (...)
II - duração igual ou inferior a três anos para o mandato dos

membros dos órgãos deliberativos;
(...)
VIII - (...)
c) realização de auditoria, por auditores externos independentes, da

aplicação dos eventuais recursos objeto do termo de parceria,
obrigatória nos limites, valores e condições definidos em regulamento;

(...)
X - atribuições da diretoria executiva ou do diretor executivo;
(...)
§ 3º - As transferências de que tratam os incisos V e VI do “caput”

deste artigo 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 - (...)
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 na execução das atividades indicadas no seu estatuto
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social, conforme previsto em regulamento;
V - declaração de que a entidade não possui agente público ativo de

qualquer dos entes federados, exercendo, a qualquer título, cargo de
direção na entidade, exceto se cedido, nos termos do § 6º do art. 20;

VI - declaração de que a entidade não possui como dirigente ou
conselheiro parente consangüíneo ou afim até o terceiro grau do
Governador ou do Vice-Governador do Estado, de Secretário de
Estado, de Senador ou de Deputado Federal ou Estadual.

§ 1º - A comprovação prevista no inciso IV do “caput” deste artigo
poderá, a partir da data de publicação desta lei até 31 de dezembro de
2009, ser suprida mediante comprovação da experiência dos
dirigentes da entidade na execução das atividades indicadas em seu
estatuto social, conforme previsto em regulamento.

§ 2º - Na hipótese prevista no § 1º deste artigo, a Oscip que deixar
de comprovar o requisito de experiência mínima de dois anos de seus
dirigentes perderá automaticamente o título concedido.

Art. 8º - (...)
§ 4° - O deferimento da qualificação da entidade re querente a

credencia a participar de processos seletivos para a celebração de
termos de parceria com o poder público no âmbito das atividades
indicadas no seu estatuto social.

(...)
Art. 10 - (...)
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 - (...)
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;
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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 por dois anos na execução de
atividades na área do objeto do termo de parceria, conforme o
disposto em regulamento;

VI - apresentação de declaração de isenção de Imposto de Renda,
de balanço patrimonial e de 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 - apresentação de minuta de regulamento de compras e
aquisições, conforme o disposto em decreto;

X - publicação do extrato da minuta do termo de parceria no órgão
oficial de imprensa dos Poderes do Estado.

§ 1º - Quando houver possibilidade de mais de uma entidade
qualificada prestar os serviços sociais objeto do fomento, poderá ser
realizado processo seletivo, nos termos do regulamento.

§ 2º - Durante o período a que se refere o § 1º do art. 7º, a
celebração do termo de parceria fica condicionada à aprovação prévia
de dois terços dos membros do conselho de política pública da área
de atuação da entidade.

Art. 13 - (...)
I - o objeto do termo de parceria, com a especificação de seu

programa de trabalho;
(...)
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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 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 em que se enquadre o 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
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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” deste artigo,

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, e 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 será afetado a seu objeto e
gravado com cláusula de inalienabilidade, devendo ser transferido ao
Estado ao término da vigência do instrumento.

§ 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 imóveis com recursos provenientes da
celebração do termo de parceria será precedida de autorização do
órgão estatal parceiro.

(...)
Art. 25 - A Seplag permitirá o acesso a todas as informações

relativas às Oscips, inclusive em meio eletrônico.
(...)
Art. 28 - Correrão à conta das dotações orçamentárias próprias dos

órgãos interessados, nos termos de decreto, as despesas de
deslocamento, de alimentação e de pousada dos colaboradores
eventuais da administração pública estadual.".

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 20 de dezembro de 2007.
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Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -
Vanderlei Jangrossi - Antônio Júlio.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 817/2 007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 817/2007, de autoria do Deputad o Gustavo

Valadares, que autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao
Conselho Central Nossa Senhora da Piedade de Caeté da Sociedade
de São Vicente de Paulo o imóvel que especifica, foi aprovado nos
turnos regimentais, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N° 817/2007
Autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao Conselho Central

Nossa Senhora da Piedade de Caeté da Sociedade de São Vicente de
Paulo imóvel que especifica.

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

Conselho Central Nossa Senhora da Piedade de Caeté da Sociedade
de São Vicente de Paulo o imóvel de propriedade do Estado com área
de 9,0705ha (nove vírgula zero setecentos e cinco hectares), situado
no local denominado Fraga, na zona rural do Município de Caeté,
registrado sob o n° 9.628, a fls. 257 do Livro n° 2 -A-8, no Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Caeté.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 20 de dezembro de 2007.
Lafayette de Andrada,  Presidente -  Vanderlei Jangrossi, relator -

Gilberto Abramo - Agostinho Patrús Filho.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 885/2 007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 885/2007, de autoria do Deputad o Zezé Perrella,

que destina assentos a idosos e deficientes físicos nos terminais
rodoviários localizados no Estado, foi aprovado no 2° turno, na forma
do 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° 885/2007
Determina a destinação de assentos nos terminais rodoviários

localizados no Estado às pessoas que especifica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Nas áreas de embarque e desembarque dos t erminais

rodoviários localizados no Estado, 10% (dez por cento) dos assentos
serão destinados preferencialmente:

I - a pessoas com idade igual ou superior a sessenta anos;
II - a pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida;
III - a gestantes e lactantes;
IV - a pessoas acompanhadas por crianças de colo.
§ 1° - Considera-se pessoa portadora de deficiência  aquela que se

enquadra no conceito estabelecido na Lei n° 13.465,  de 12 de janeiro
de 2000.

§ 2° - Considera-se pessoa com mobilidade reduzida aquela que,
embora não se enquadre no conceito de pessoa portadora de
deficiência estabelecido na Lei n° 13.465, de 2000,  tenha redução
efetiva da mobilidade, flexibilidade, coordenação motora e percepção
que acarrete dificuldade, permanente ou temporária, de movimentar-
se.

Art. 2° - Os assentos de que trata o art. 1° terão identificação
específica, que informe a sua destinação.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 20 de dezembro de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Agostinho Patrús Filho, relator -

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

1.116/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.116/2007, de autoria da Deput ada Ana Maria
Resende, que estabelece normas para o uso alternativo do solo da
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mata seca, foi aprovado no 2° turno, na forma do Su bstitutivo n° 2 ao
vencido no 1° turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N° 1.116/2007
Dispõe sobre a alteração do uso do solo nas áreas de ocorrência de

mata seca.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - A alteração do uso do solo na áreas de ocorrência de mata

seca obedecerá ao disposto nesta lei.
§ 1º - Para efeitos desta lei, considera-se mata seca o complexo

vegetacional que compreende a floresta estacional decidual, a
caatinga arbórea e a caatinga hiperxerófila.

§ 2º - O disposto nesta lei não se aplica às áreas de ocorrência de
floresta estacional decidual sob domínio da Mata Atlântica, regidas
pela Lei Federal nº 11.428, de 22 de dezembro de 2006.

Art. 2º - Fica permitida a alteração do uso do solo para implantação
de projeto agropecuário sustentável em 60% (sessenta por cento) da
área total de propriedade rural onde ocorra mata seca em fase
primária e que apresente cobertura florestal remanescente nativa igual
ou superior a 80% (oitenta por cento) da área total.

Parágrafo único - Nas propriedades em que não ocorra o previsto no
“caput” deste artigo, será permitida a supressão dos estágios inicial,
médio e avançado da mata seca, para implantação de projeto
agropecuário sustentável em 70% (setenta por cento) da área total da
propriedade.

Art. 3º - O uso alternativo do solo nas áreas de mata seca incluídas
no Projeto Jaíba obedecerá às condicionantes aprovadas em seu
licenciamento.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 20 de dezembro de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Agostinho Patrús Filho, relator -

Gilberto Abramo - Vanderlei Jangrossi.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
1.377/2007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.377/2007, de autoria do Deput ado Gustavo

Valadares, que institui o 25 de março como Dia do Atleticano, 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° 1.377/2007
Institui o Dia do Atleticano, a ser comemorado em 25 de março.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica instituído o Dia do Atleticano, a se r comemorado,

anualmente, em 25 de março, aniversário da fundação do Clube
Atlético Mineiro – CAM.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 20 de dezembro de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Agostinho Patrús Filho, relator -

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

1.598/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.598/2007, de autoria do Gover nador do
Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de
Abaeté o imóvel que especifica, foi aprovado nos turnos regimentais,
na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N° 1.598/2007
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Abaeté o imóvel

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

Abaeté imóvel com área de 10.000m² (dez mil metros quadrados),
situado no lugar denominado Lagoa, na Fazenda Santa Maria de
Cima, naquele Município, registrado sob o n° 8.187,  a fls. 72 do Livro
3-O, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Abaeté.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” deste artigo
destina-se ao funcionamento de escola municipal e ao atendimento de
interesses municipais.

Art. 2° - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado se, findo o prazo de cinco anos contados da lavratura da
escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação
prevista no parágrafo único do art. 1°.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 20 de dezembro de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Antônio Júlio, relator - Gláucia

Brandão - Vanderlei Jangrossi.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.599/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.599/2007, de autoria do Gover nador do
Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de
Brasília de Minas o imóvel que especifica, foi aprovado nos turnos
regimentais, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N° 1.599/2007
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Brasília de Minas

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

Brasília de Minas imóvel com área de 1.220m² (mil duzentos e vinte
metros quadrados), situado no Bairro São João, naquele Município,
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registrado sob o n° 11.367, a fls. 211 do Livro 3-L , no Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Brasília de Minas.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” deste artigo
destina-se à edificação de posto de saúde.

Art. 2° - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado se, findo o prazo de cinco anos contados da lavratura da
escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação
prevista no parágrafo único do art. 1°.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 20 de dezembro de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Antônio Júlio, relator - Gláucia

Brandão - Vanderlei Jangrossi.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.600/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.600/2007, de autoria do Gover nador do
Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de
Campo Belo o imóvel que especifica, foi aprovado no 2° turno, na
forma do vencido no 1° turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N° 1.600/2007
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Campo Belo o

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

Campo Belo imóvel com área de 342,16m² (trezentos e quarenta e
dois vírgula dezesseis metros quadrados), conforme descrição contida
no Anexo desta lei, situado no Bairro da Feira, naquele Município, a
ser desmembrado de um terreno com área total de 6.428m² (seis mil
quatrocentos e vinte e oito metros quadrados), registrado sob o n°
34.141, a fls. 164 do Livro 3-S, no Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Campo Belo.
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Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” deste artigo
destina-se ao alargamento da Rua Pedro Peixoto.

Art. 2° - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado se, findo o prazo de cinco anos contados da lavratura da
escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação
prevista no parágrafo único do art. 1°.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 20 de dezembro de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Antônio Júlio, relator - Gláucia

Brandão - Vanderlei Jangrossi.
Anexo

(a que se refere o art. 1° da Lei n° , de de de 200 7)
O imóvel de que trata o art. 1° possui a seguinte d escrição: inicia-se

no ponto 1, com coordenadas X=4471813,3510 e Y=7688245.6830;
deste, segue confrontando com a Rua Antônio Alves dos Reis, com
distância de 4,26m (quatro vírgula vinte e seis metros), em direção ao
ponto 2, com coordenadas X=471817.2318 e Y=7688247.4492; deste,
segue confrontando com imóvel de propriedade do Estado de Minas
Gerais, com distância de 32,71m (trinta e dois vírgula setenta e um
metros), em direção ao ponto 3, com coordenadas X=471840.2494 e
Y=7688224.2138; deste, segue confrontando com imóvel de
propriedade do Estado de Minas Gerais, com distância de 52,36m
(cinqüenta e dois vírgula trinta e seis metros), em direção ao ponto 4,
com coordenadas X=471885.3712 e Y=7688197.6540; deste, segue
confrontando com a Rua Pedro Peixoto, com distância de 4,30m
(quatro vírgula trinta metros), em direção ao ponto 5, com
coordenadas X=471881.9930 e Y=7688195.0010; deste, segue
confrontando com a Rua Pedro Peixoto, com distância de 51,31m
(cinqüenta e um vírgula trinta e um metros), em direção ao ponto 6,
com coordenadas X=471837.7730 e Y=7688221.0300; deste, segue
confrontando com a Rua Pedro Peixoto, com distância de 34,76m
(trinta e quatro vírgula setenta e seis metros), em direção ao ponto 1,
local onde se iniciou esta descrição, perfazendo uma área total de
342,16m² (trezentos e quarenta e dois vírgula dezesseis metros
quadrados).

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
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1.601/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.601/2007, de autoria do Gover nador do
Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Juiz
de Fora o imóvel que especifica, foi aprovado nos turnos regimentais,
na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N° 1.601/2007
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Juiz de Fora o

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

Juiz de Fora imóvel com área de 2.676m² (dois mil seiscentos e
setenta e seis metros quadrados), situado na Rua Acácio Duarte, n°
323, no Bairro Retiro, naquele Município, registrado sob o n° 3.846, a
fls. 192 do Livro 3-C, no Cartório do 3° Ofício de Registro de Imóveis
da Comarca de Juiz de Fora.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” deste artigo
destina-se à construção de uma praça pública.

Art. 2° - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado se, findo o prazo de cinco anos contados da lavratura da
escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação
prevista no parágrafo único do art. 1°.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 20 de dezembro de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Antônio Júlio, relator - Vanderlei

Jangrossi - Gláucia Brandão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.602/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.602/2007, de autoria do Gover nador do
Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Juiz
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de Fora o imóvel que especifica, foi aprovado nos turnos regimentais,
na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N° 1.602/2007
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Juiz de Fora o

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

Juiz de Fora imóvel com área de 723m² (setecentos e vinte e três
metros quadrados), situado na Rua Diva Garcia, naquele Município,
registrado sob o n° 23.723, a fls. 235 do Livro 3-Z , no Cartório do 1°
Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Juiz de Fora.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” deste artigo
será utilizado como canteiro de obras e, após a conclusão da terceira
etapa do projeto de revitalização urbana e do Córrego do Yung, será
destinado a equipamento público.

Art. 2° - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado se, findo o prazo de cinco anos contados da lavratura da
escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação
prevista no parágrafo único do art.1°.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 20 de dezembro de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Vanderlei Jangrossi, relator -

Antônio Júlio - Glaúcia Brandão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.603/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.603/2007, de autoria do Gover nador do
Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de
Pitangui os imóveis que especifica, foi aprovado nos turnos
regimentais, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
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técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N° 1.603/2007
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Pitangui os

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

Pitangui:
I - imóvel com área de 2.000m² (dois mil metros quadrados), situado

no lugar denominado Capão do Vale, naquele Município, registrado
sob o n° 34.072, a fls. 92 do Livro 3-B-2, no Cartó rio de Registro de
Imóveis da Comarca de Pitangui;

II - imóvel com área de 2.000m² (dois mil metros quadrados), situado
no lugar denominado Barnabé, naquele Município, registrado sob o n°
34.073, a fls. 92 do Livro 3-B-2, no Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Pitangui.

Parágrafo único - Os imóveis a que se refere o “caput” deste artigo
destinam-se ao funcionamento de escolas municipais.

Art. 2° - Os imóveis de que trata esta lei reverter ão ao patrimônio do
Estado se, findo o prazo de cinco anos contados da lavratura da
escritura pública de doação, não lhes tiver sido dada a destinação
prevista no parágrafo único do art. 1°.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 20 de dezembro de 2007.
Lafayette de  Andrada,  Presidente - Vanderlei Jangrossi, relator -

Gláucia Brandão - Antônio Júlio.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº

1.616/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 1.616/2007, de autoria do Governador do
Estado, que estima as receitas e fixa as despesas do Orçamento
Fiscal do Estado de Minas Gerais e do Orçamento de Investimento
das Empresas Controladas pelo Estado para o exercício de 2008, foi
aprovado em turno único, com as Emendas nºs 10 a 18, 25 a 31, 33 a
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37, 68, 75 a 101, 104 a 115, 117 a 123, 126 a 132, 157 a 167, 229,
230, 241 a 265, 267 a 269, 271 a 283, 285 a 290, 343, 344, 346 a 356,
359 a 365, 367 a 372, 375 a 377, 379, 380, 387 a 397, 401, 402, 406 a
412, 414 a 416, 419 a 425, 427 a 433, 435, 438 a 443, 476, 478 a 487,
490, 495 a 516, 518, 519, 521 a 523, 527 a 535, 540 a 548, 582, 585 a
588, 602, 604 a 627, 630 a 632, 636, 639, 646 a 653, 668, 678, 691 a
693, 695, 703 a 706, 710, 719, 722, 735, 743, 754, 755 e 760 a 807 e
as Subemendas nº 1 às Emendas nºs 3, 60, 168, 170, 239, 517, 520,
524 a 526, 578, 589, 637, 638, 640 a 642, 696, 712, 716, 717, 720,
721, 725 a 727, 730, 731, 733, 734, 736, 738, 742, 744, 747 e 751, as
Subemendas nºs 1 e 2 às Emendas nºs 4, 169, 231, 266, 284, 345,
366, 373, 374, 378, 417, 426, 434, 477, 488 e 645 e as Subemendas
nºs 1, 2 e 3 à Emenda nº 103.

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 Nº 1.616/2007
Estima as receitas e fixa as despesas do Orçamento Fiscal do

Estado de Minas Gerais e do Orçamento de Investimento das
Empresas Controladas pelo Estado para o exercício de 2008.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O Orçamento Fiscal do Estado de Minas Gerais para o

exercício financeiro de 2008 estima a receita em R$35.590.405.599,00
(trinta e cinco bilhões quinhentos e noventa milhões quatrocentos e
cinco mil quinhentos e noventa e nove reais) e fixa a despesa em igual
importância.

Art. 2º - As receitas do Orçamento Fiscal serão realizadas mediante
arrecadação de tributos e outras receitas correntes e de capital, na
forma da legislação em vigor.

Art. 3º - Os demonstrativos do Orçamento Fiscal e do Orçamento de
Investimento das Empresas Controladas pelo Estado estão contidos
no Anexo I.

Art. 4º - As despesas dos órgãos e entidades compreendidos no
Orçamento Fiscal serão realizadas segundo a discriminação constante
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nos Anexos II-A e II-B.
Parágrafo único - Cada crédito consignado a projeto, atividade e às

operações especiais constantes nos anexos a que se refere o “caput”
integra esta lei na forma de inciso deste artigo, identificado
numericamente pela respectiva codificação orçamentária.

Art. 5º - O Orçamento de Investimento das Empresas Controladas
pelo Estado estima as fontes e fixa os investimentos em
R$4.292.066.795,00 (quatro bilhões duzentos e noventa e dois
milhões sessenta e seis mil setecentos e noventa e cinco reais).

Art. 6º - Os investimentos das empresas controladas direta ou
indiretamente pelo Estado serão realizados segundo a discriminação
por projeto, atividade e operações especiais constantes no Anexo III.

Parágrafo único - Os projetos, as atividades e as operações
especiais constantes no Anexo III integram esta lei na forma de
incisos deste artigo, identificados numericamente pela respectiva
codificação orçamentária.

Art. 7º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos
suplementares ao seu orçamento até o limite de 10% (dez por cento)
da despesa fixada no art. 1º.

Parágrafo único - Não oneram o limite estabelecido no “caput”:
I - as suplementações de dotações referentes a pessoal e encargos

sociais;
II - as suplementações com recursos vinculados, quando se

referirem a remanejamento ou utilizarem como fonte o excesso de
arrecadação e o saldo financeiro desses recursos;

III - as suplementações com recursos diretamente arrecadados,
quando se referirem a remanejamento ou utilizarem como fonte o
excesso de arrecadação e o superávit financeiro desses recursos;

IV - as suplementações de dotações referentes ao pagamento da
dívida pública, de precatórios e de sentenças judiciárias, bem como os
créditos à conta da dotação Reserva de Contingência e aqueles
destinados à contrapartida a convênios, acordos e ajustes;

V - as suplementações de dotações com recursos
constitucionalmente vinculados aos Municípios;

VI - as alterações de modalidade da despesa e do identificador de
procedência e uso de que trata o art. 16 da Lei nº 16.919, de 6 de
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agosto de 2007.
Art. 8º - Fica a Assembléia Legislativa autorizada a abrir créditos

suplementares ao seu orçamento e ao orçamento do Fundo
Habitacional da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais -
Fundhab - até o limite de 10% (dez por cento) da despesa neles
fixada, em conformidade com o disposto no inciso V do art. 62 da
Constituição do Estado.

§ 1º - Os créditos suplementares de que trata o "caput" deste artigo
utilizarão como fonte os recursos resultantes da anulação parcial ou
total de dotações orçamentárias do próprio orçamento suplementado e
serão abertos por regulamento próprio da Assembléia Legislativa.

§ 2º - A Assembléia Legislativa comunicará a suplementação à
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, no prazo de dois
dias úteis contados da data de publicação do regulamento, para as
providências necessárias.

Art. 9º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos
suplementares ao Orçamento de Investimento das Empresas
Controladas pelo Estado até o limite de 10% (dez por cento) do valor
referido no art. 5º.

Parágrafo único - Não oneram o limite estabelecido no “caput” as
suplementações realizadas com recursos provenientes das operações
das empresas controladas pelo Estado e outros recursos diretamente
arrecadados por essas empresas.

Art. 10 - Fica o Poder Executivo autorizado a contratar operações de
crédito para o refinanciamento da dívida pública estadual.

Art. 11 - As disposições dos Anexos V e VI desta lei, consideradas
incisos deste artigo, constituem alterações ao orçamento aprovadas
pelo Poder Legislativo, as quais serão, salvo em caso de veto,
incorporadas pelo Poder Executivo aos Anexos I a IV.

Art. 12 - Fica o Poder Executivo autorizado a compatibilizar as
alterações decorrentes das emendas parlamentares constantes nos
Anexos V e VI com o Plano Plurianual de Ação Governamental –
PPAG.

Art. 13 - Cabe aos Poderes Legislativo e Executivo assegurar a
compatibilidade entre o planejamento para o exercício de 2008 contido
no Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2008-2011 - e a
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Lei Orçamentária para o exercício de 2008, ficando autorizados os
ajustes necessários à plena compatibilidade.

Art. 14 - Esta lei vigorará no exercício de 2008, a partir de 1º de
janeiro.

Sala das Comissões, 20 de dezembro de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente e relator - Gláucia Brandão -

Vanderlei Jangrossi - Agostinho Patrús Filho.
Anexo V

(a que se refere o art. 11 da Lei nº    ,de   de         de    )
INCISO: 1 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 60)
 1 221 19 364 242 1 038 0001 4 4 99 10 8     A     500.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     500.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Ciência,
Tecnologia e Ensino Superior
Objeto do gasto: Apoio a Implantação de Extensão Universitária
Pública  - Ação Nova: Apoio a Implantação de Extensão  Universitária
Pública em Governador Valadares (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 2 (Emenda nº 789)
 1 221 19 572 211 1 063 0001 3 3 99 10 8     A     500.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     500.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Ciência,
Tecnologia e Ensino Superior
Objeto do gasto: Desenvolvimento Científico e Tecnológico -
Implantação de Parque Tecnológico em Juiz de Fora. (despesas
correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 3 (Emenda nº 94)
 1 221 19 573 042 1 088 0001 3 3 99 10 8     A     100.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     100.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Ciência,
Tecnologia e Ensino Superior
Objeto do gasto: Implantação de Novas Unidades (Telecentros) da
Rede de Formação Profissional (despesas correntes)
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Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 4 (Emenda nº 806)
 1 231 20 121 161 4 423 0001 4 4 99 10 8     A     50.000,00
 1 231 20 121 161 4 423 0001 3 3 90 10 1     D     50.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Objeto do gasto: Apoio a Infra-Estrutura e a Eventos do Agronegócio -
Construção, Reforma, Ampliação e Equipamentos para Parques de
Exposição (despesas de capital)
Dedução: Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e
Abastecimento - 4423 - Apoio a Infra-Estrutura e a Eventos do
Agronegócio (outras despesas correntes)
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 5 (Emenda nº 773)
 1 251 06 181 141 4 232 0001 4 4 99 10 8     A     120.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     120.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Polícia Militar do Estado de Minas
Gerais
Objeto do gasto: Policiamento Ostensivo Geral (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 6 (Emenda nº 604)
 1 251 06 181 141 4 232 0001 4 4 99 10 8     A     150.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     150.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Polícia Militar do Estado de Minas
Gerais
Objeto do gasto: Policiamento Ostensivo Geral (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 7 (Emenda nº 415)
 1 251 06 181 141 4 232 0001 4 4 99 10 8     A     60.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     60.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Polícia Militar do Estado de Minas
Gerais
Objeto do gasto: Policiamento Ostensivo Geral (despesas de capital)
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Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 8 (Emenda nº 414)
 1 251 12 361 170 2 057 0001 4 4 99 10 8     A     50.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     50.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Polícia Militar do Estado de Minas
Gerais
Objeto do gasto: Desenvolvimento do Ensino Fundamental - Colégio
Tiradentes de Minas Gerais (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 9 (Emenda nº 616)
 1 261 12 122 232 4 587 0001 3 3 99 10 8     A     20.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     20.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Educação
Objeto do gasto: Atendimento a Escola Família Agrícola (despesas
correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 10 (Emenda nº 719)
 1 261 12 122 232 4 587 0001 3 3 99 10 8     A     200.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     200.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Educação
Objeto do gasto: Atendimento a Escola Família Agrícola - "Originada
das Ples 445, 446, 447, 465 e 467" (despesas correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 11 (Emenda nº 615)
 1 261 12 122 232 4 587 0001 4 4 99 10 8     A     80.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     80.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Educação
Objeto do gasto: Atendimento a Escola Família Agrícola (despesas de
capital)



2689

Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 12 (Emenda nº 705)
 1 261 12 306 234 2 022 0001 3 3 99 10 8     A     235.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     235.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Educação
Objeto do gasto: Melhoria da Infra-Estrutura das Cozinhas, Áreas de
Armazenagem, Produção e Distribuição de Refeições (despesas
correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 13 (Emenda nº 704)
 1 261 12 306 234 2 022 0001 4 4 99 10 8     A     235.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     235.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Educação
Objeto do gasto: Melhoria da Infra-Estrutura das Cozinhas, Áreas de
Armazenagem, Produção e Distribuição de Refeições (despesas de
capital)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 14 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 642)
 1 261 12 361 030 1 024 0001 4 4 99 10 8     A     100.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     100.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Educação
Objeto do gasto: Melhoria da Infra-Estrutura Física, Mobiliário e
Equipamentos Escolares - Ensino Fundamental (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 15 (Emenda nº 505)
 1 261 12 361 030 1 024 0001 4 4 99 10 8     A     50.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     50.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Educação
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Objeto do gasto: Melhoria da Infra-Estrutura Física, Mobiliário e
Equipamentos Escolares - Ensino Fundamental (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 16 (Emenda nº 632)
 1 261 12 361 030 1 024 0001 4 4 99 10 8     A     25.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     25.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Educação
Objeto do gasto: Melhoria da Infra-Estrutura Física, Mobiliário e
Equipamentos Escolares - Ensino Fundamental (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 17 (Emenda nº 37)
 1 261 12 361 030 1 024 0001 4 4 99 10 8     A     160.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     160.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Educação
Objeto do gasto: Melhoria da Infra-Estrutura Física, Mobiliário e
Equipamentos Escolares - Ensino Fundamental (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 18 (Emenda nº 499)
 1 261 12 361 030 1 024 0001 4 4 99 10 8     A     40.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     40.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Educação
Objeto do gasto: Melhoria da Infra-Estrutura Física, Mobiliário e
Equipamentos Escolares - Ensino Fundamental (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 19 (Emenda nº 678)
 1 261 12 361 030 1 024 0001 4 4 99 10 8     A     195.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     195.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Educação
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Objeto do gasto: Melhoria da Infra-Estrutura Física, Mobiliário e
Equipamentos Escolares - Ensino Fundamental (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 20 (Emenda nº 649)
 1 261 12 361 233 4 191 0001 3 3 99 10 8     A     100.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     100.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Educação
Objeto do gasto: Atendimento aos Municípios (despesas correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 21 (Emenda nº 693)
 1 261 12 361 233 4 191 0001 4 4 99 10 8     A     50.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     50.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Educação
Objeto do gasto: Atendimento aos Municípios (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 22 (Emenda nº 375)
 1 261 12 361 233 4 191 0001 4 4 99 10 8     A     100.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     100.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Educação
Objeto do gasto: Atendimento aos Municípios (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 23 (Emenda nº 548)
 1 261 12 361 235 2 096 0001 4 4 99 10 8     A     30.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     30.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Educação
Objeto do gasto: Construção Ampliação e Reforma de Prédios
Escolares - Ensino Fundamental - Apoio Financeiro à Escola Estadual
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Cesarino Alves Pereira do Município de Ubaporanga/Mg. (despesas
de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 24 (Emenda nº 277)
 1 261 12 361 235 2 096 0001 4 4 99 10 8     A     100.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     100.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Educação
Objeto do gasto: Construção Ampliação e Reforma de Prédios
Escolares - Ensino Fundamental (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 25 (Emenda nº 119)
 1 261 12 361 235 2 096 0001 4 4 99 10 8     A     100.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     100.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Educação
Objeto do gasto: Construção Ampliação e Reforma de Prédios
Escolares - Ensino Fundamental (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 26 (Emenda nº 547)
 1 261 12 361 235 2 096 0001 4 4 99 10 8     A     15.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     15.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Educação
Objeto do gasto: Construção Ampliação e Reforma de Prédios
Escolares - Ensino Fundamental - Apoio Financeiro à Escola Estadual
Francisca Rodrigues Valente do Município de Ubaporanga/Mg.
(despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 27 (Emenda nº 362)
 1 261 12 361 235 2 096 0001 4 4 99 10 8     A     90.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     90.000,00
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Educação
Objeto do gasto: Construção Ampliação e Reforma de Prédios
Escolares - Ensino Fundamental (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 28 (Emenda nº 498)
 1 261 12 362 030 1 109 0001 4 4 99 10 8     A     100.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     100.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Educação
Objeto do gasto: Melhoria da Infra-Estrutura Física, Mobiliário e
Equipamentos Escolares - Ensino Médio (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 29 (Emenda nº 271)
 1 261 12 362 030 1 109 0001 4 4 99 10 8     A     50.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     50.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Educação
Objeto do gasto: Melhoria da Infra-Estrutura Física, Mobiliário e
Equipamentos Escolares - Ensino Médio (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 30 (Emenda nº 86)
 1 261 12 362 030 1 109 0001 4 4 99 10 8     A     250.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     250.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Educação
Objeto do gasto: Melhoria da Infra-Estrutura Física, Mobiliário e
Equipamentos Escolares - Ensino Médio (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 31 (Emenda nº 527)
 1 261 12 362 030 1 109 0001 4 4 99 10 8     A     50.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     50.000,00
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Educação
Objeto do gasto: Melhoria da Infra-Estrutura Física, Mobiliário e
Equipamentos Escolares - Ensino Médio (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 32 (Emenda nº 668)
 1 261 12 362 030 1 109 0001 4 4 99 10 8     A     75.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     75.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Educação
Objeto do gasto: Melhoria da Infra-Estrutura Física, Mobiliário e
Equipamentos Escolares - Ensino Médio (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 33 (Emenda nº 282)
 1 261 12 362 180 2 036 0001 4 4 99 10 8     A     100.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     100.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Educação
Objeto do gasto: Construção Ampliação e Reforma de Prédios
Escolares - Ensino Médio (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 34 (Emenda nº 803)
 1 261 12 363 018 4 306 0001 4 4 99 10 8     A     500.000,00
 1 261 12 363 018 4 306 0001 3 3 90 10 1     D     500.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Educação
Objeto do gasto: Atendimento ao Ensino Médio Profissionalizante -
Apoio à Implantação de Centro Federal de Educação Tecnológica em
Governador Valadares. (despesas de capital)
Dedução: Secretaria de Estado de Educação - 4306 - Atendimento ao
Ensino Médio Profissionalizante (outras despesas correntes)
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 35 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 731)
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 1 261 12 363 233 2 020 0001 3 3 99 10 8     A     300.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     300.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Educação
Objeto do gasto: Formação e Capacitação de Professores de
Educação Infantil (despesas correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 36 (Emenda nº 506)
 1 271 13 391 131 4 514 0001 3 3 99 10 8     A     50.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     50.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura
Objeto do gasto: Apoio às Manifestações da Cultura Imaterial
(despesas correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 37 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 638)
 1 271 13 391 131 4 514 0001 3 3 99 10 8     A     30.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     30.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura
Objeto do gasto: Apoio às Manifestações da Cultura Imaterial
(despesas correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 38 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 637)
 1 271 13 391 131 4 514 0001 4 4 99 10 8     A     20.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     20.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura
Objeto do gasto: Apoio às Manifestações da Cultura Imaterial
(despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 39 (Emenda nº 605)
 1 271 13 391 131 4 514 0001 4 4 99 10 8     A     100.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     100.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura
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Objeto do gasto: Apoio às Manifestações da Cultura Imaterial
(despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 40 (Emenda nº 31)
 1 271 13 392 123 4 409 0001 3 3 99 10 8     A     100.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     100.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura
Objeto do gasto: Estímulo à Produção Cultural (despesas correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 41 (Emenda nº 95)
 1 271 13 392 123 4 409 0001 3 3 99 10 8     A     100.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     100.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura
Objeto do gasto: Estímulo à Produção Cultural (despesas correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 42 (Emenda nº 257)
 1 271 13 392 123 4 409 0001 3 3 99 10 8     A     50.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     50.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura
Objeto do gasto: Estímulo à Produção Cultural (despesas correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 43 (Emenda nº 371)
 1 271 13 392 123 4 409 0001 3 3 99 10 8     A     20.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     20.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura
Objeto do gasto: Estímulo à Produção Cultural (despesas correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 44 (Emenda nº 256)
 1 271 13 392 123 4 409 0001 4 4 99 10 8     A     50.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     50.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura
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Objeto do gasto: Estímulo à Produção Cultural (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 45 (Emenda nº 651)
 1 301 04 451 132 1 107 0001 3 3 99 10 8     A     400.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     400.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de
Transportes  e Obras Públicas
Objeto do gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra-Estrutura
(despesas correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 46 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 645)
 1 301 04 451 132 1 107 0001 3 3 99 10 8     A     685.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     685.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de
Transportes  e Obras Públicas
Objeto do gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra-Estrutura
(despesas correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 47 (Emenda nº 88)
 1 301 04 451 132 1 107 0001 3 3 99 10 8     A     300.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     300.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de
Transportes  e Obras Públicas
Objeto do gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra-Estrutura
(despesas correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 48 (Emenda nº 229)
 1 301 04 451 132 1 107 0001 3 3 99 10 8     A     200.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     200.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de
Transportes  e Obras Públicas
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Objeto do gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra-Estrutura
(despesas correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 49 (Emenda nº 627)
 1 301 04 451 132 1 107 0001 3 3 99 10 8     A     500.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     500.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de
Transportes  e Obras Públicas
Objeto do gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra-Estrutura
(despesas correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 50 (Subemenda nº 2 à Emenda nº 231)
 1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8     A     100.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     100.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de
Transportes  e Obras Públicas
Objeto do gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra-Estrutura
(despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 51 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 169)
 1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8     A     745.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     745.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de
Transportes  e Obras Públicas
Objeto do gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra-Estrutura
(despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 52 (Emenda nº 167)
 1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8     A     350.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     350.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de
Transportes  e Obras Públicas
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Objeto do gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra-Estrutura
(despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 53 (Emenda nº 157)
 1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8     A     700.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     700.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de
Transportes  e Obras Públicas
Objeto do gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra-Estrutura
(despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 54 (Emenda nº 126)
 1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8     A     450.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     450.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de
Transportes  e Obras Públicas
Objeto do gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra-Estrutura
(despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 55 (Emenda nº 121)
 1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8     A     200.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     200.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de
Transportes  e Obras Públicas
Objeto do gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra-Estrutura
(despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 56 (Emenda nº 111)
 1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8     A     370.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     370.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de
Transportes  e Obras Públicas
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Objeto do gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra-Estrutura
(despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 57 (Emenda nº 108)
 1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8     A     700.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     700.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de
Transportes  e Obras Públicas
Objeto do gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra-Estrutura
(despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 58 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 103)
 1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8     A     150.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     150.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de
Transportes  e Obras Públicas
Objeto do gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra-Estrutura
(despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 59 (Emenda nº 97)
 1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8     A     600.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     600.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de
Transportes  e Obras Públicas
Objeto do gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra-Estrutura
(despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 60 (Emenda nº 90)
 1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8     A     500.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     500.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de
Transportes  e Obras Públicas
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Objeto do gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra-Estrutura
(despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 61 (Emenda nº 87)
 1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8     A     1.000.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     1.000.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de
Transportes  e Obras Públicas
Objeto do gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra-Estrutura
(despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 62 (Emenda nº 81)
 1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8     A     400.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     400.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de
Transportes  e Obras Públicas
Objeto do gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra-Estrutura
(despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 63 (Emenda nº 77)
 1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8     A     630.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     630.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de
Transportes  e Obras Públicas
Objeto do gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra-Estrutura
(despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 64 (Emenda nº 34)
 1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8     A     330.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     330.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de
Transportes  e Obras Públicas
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Objeto do gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra-Estrutura
(despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 65 (Emenda nº 28)
 1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8     A     300.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     300.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de
Transportes  e Obras Públicas
Objeto do gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra-Estrutura
(despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 66 (Emenda nº 25)
 1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8     A     500.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     500.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de
Transportes  e Obras Públicas
Objeto do gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra-Estrutura
(despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 67 (Emenda nº 15)
 1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8     A     600.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     600.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de
Transportes  e Obras Públicas
Objeto do gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra-Estrutura
(despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 68 (Emenda nº 796)
 1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8     A     1.500.000,00
 1 451 06 421 178 4 350 0001 3 3 90 10 1     D     1.500.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de
Transportes  e Obras Públicas
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Objeto do gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra-Estrutura
(despesas de capital)
Dedução: Secretaria de Estado de Defesa Social - 4350 - Unidades
Prisionais de Pequeno Porte / Novas Unidades (outras despesas
correntes)
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 69 (Emenda nº 791)
 1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8     A     500.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     500.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de
Transportes  e Obras Públicas
Objeto do gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra-Estrutura -
Construção de Centro de Eventos. (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 70 (Emenda nº 783)
 1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8     A     50.000,00
 1 301 26 782 186 1 208 0001 4 4 90 10 1     D     50.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de
Transportes  e Obras Públicas
Objeto do gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra-Estrutura -
Pavimentação de Acesso ao Município de São Pedro do Suaçuí.
(despesas de capital)
Dedução: Secretaria de Estado  de Transportes  e Obras Públicas -
1208 - Construção, Ampliação E/Ou Reforma de Estradas Turísticas e
Ecológicas (investimentos - Obra: 400)
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 71 (Emenda nº 769)
 1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8     A     420.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     420.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de
Transportes  e Obras Públicas
Objeto do gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra-Estrutura
(despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
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INCISO: 72 (Emenda nº 763)
 1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8     A     700.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     700.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de
Transportes  e Obras Públicas
Objeto do gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra-Estrutura
(despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 73 (Emenda nº 761)
 1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8     A     500.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     500.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de
Transportes  e Obras Públicas
Objeto do gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra-Estrutura
(despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 74 (Emenda nº 760)
 1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8     A     1.000.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     1.000.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de
Transportes  e Obras Públicas
Objeto do gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra-Estrutura
(despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 75 (Emenda nº 754)
 1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8     A     470.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     470.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de
Transportes  e Obras Públicas
Objeto do gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra-Estrutura
(despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
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INCISO: 76 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 751)
 1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8     A     250.000,00
 1 301 15 451 026 1 342 0001 4 4 90 10 1     D     250.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de
Transportes  e Obras Públicas
Objeto do gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra-Estrutura -
Recuperação do Prédio Anexo do Conjunto Museológico Mariano
Procópio, em Juiz de Fora. (despesas de capital)
Dedução: Secretaria de Estado  de Transportes  e Obras Públicas -
1342 - Investimentos Especiais em  Municípios Estratégicos
(investimentos)
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 77 (Emenda nº 653)
 1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8     A     310.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     310.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de
Transportes  e Obras Públicas
Objeto do gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra-Estrutura
(despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 78 (Emenda nº 636)
 1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8     A     600.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     600.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de
Transportes  e Obras Públicas
Objeto do gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra-Estrutura
(despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 79 (Emenda nº 630)
 1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8     A     500.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     500.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de
Transportes  e Obras Públicas
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Objeto do gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra-Estrutura
(despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 80 (Emenda nº 610)
 1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8     A     200.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     200.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de
Transportes  e Obras Públicas
Objeto do gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra-Estrutura
(despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 81 (Emenda nº 606)
 1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8     A     150.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     150.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de
Transportes  e Obras Públicas
Objeto do gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra-Estrutura
(despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 82 (Emenda nº 585)
 1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8     A     600.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     600.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de
Transportes  e Obras Públicas
Objeto do gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra-Estrutura
(despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 83 (Emenda nº 534)
 1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8     A     700.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     700.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de
Transportes  e Obras Públicas
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Objeto do gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra-Estrutura
(despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 84 (Emenda nº 528)
 1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8     A     500.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     500.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de
Transportes  e Obras Públicas
Objeto do gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra-Estrutura
(despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 85 (Emenda nº 521)
 1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8     A     500.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     500.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de
Transportes  e Obras Públicas
Objeto do gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra-Estrutura
(despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 86 (Emenda nº 515)
 1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8     A     300.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     300.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de
Transportes  e Obras Públicas
Objeto do gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra-Estrutura
(despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 87 (Emenda nº 511)
 1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8     A     400.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     400.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de
Transportes  e Obras Públicas
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Objeto do gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra-Estrutura
(despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 88 (Emenda nº 502)
 1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8     A     500.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     500.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de
Transportes  e Obras Públicas
Objeto do gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra-Estrutura
(despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 89 (Emenda nº 485)
 1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8     A     500.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     500.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de
Transportes  e Obras Públicas
Objeto do gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra-Estrutura
(despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 90 (Emenda nº 482)
 1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8     A     800.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     800.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de
Transportes  e Obras Públicas
Objeto do gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra-Estrutura
(despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 91 (Emenda nº 480)
 1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8     A     300.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     300.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de
Transportes  e Obras Públicas
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Objeto do gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra-Estrutura
(despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 92 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 477)
 1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8     A     385.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     385.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de
Transportes  e Obras Públicas
Objeto do gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra-Estrutura
(despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 93 (Emenda nº 438)
 1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8     A     435.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     435.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de
Transportes  e Obras Públicas
Objeto do gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra-Estrutura
(despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 94 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 434)
 1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8     A     940.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     940.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de
Transportes  e Obras Públicas
Objeto do gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra-Estrutura
(despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 95 (Emenda nº 427)
 1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8     A     600.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     600.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de
Transportes  e Obras Públicas
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Objeto do gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra-Estrutura
(despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 96 (Emenda nº 424)
 1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8     A     600.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     600.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de
Transportes  e Obras Públicas
Objeto do gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra-Estrutura
(despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 97 (Emenda nº 421)
 1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8     A     500.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     500.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de
Transportes  e Obras Públicas
Objeto do gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra-Estrutura
(despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 98 (Emenda nº 419)
 1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8     A     1.000.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     1.000.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de
Transportes  e Obras Públicas
Objeto do gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra-Estrutura
(despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 99 (Emenda nº 407)
 1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8     A     270.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     270.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de
Transportes  e Obras Públicas
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Objeto do gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra-Estrutura
(despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 100 (Emenda nº 401)
 1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8     A     700.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     700.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de
Transportes  e Obras Públicas
Objeto do gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra-Estrutura
(despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 101 (Emenda nº 391)
 1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8     A     250.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     250.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de
Transportes  e Obras Públicas
Objeto do gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra-Estrutura
(despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 102 (Emenda nº 388)
 1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8     A     400.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     400.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de
Transportes  e Obras Públicas
Objeto do gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra-Estrutura
(despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 103 (Emenda nº 380)
 1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8     A     300.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     300.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de
Transportes  e Obras Públicas



2712

Objeto do gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra-Estrutura
(despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 104 (Emenda nº 377)
 1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8     A     450.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     450.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de
Transportes  e Obras Públicas
Objeto do gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra-Estrutura
(despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 105 (Emenda nº 367)
 1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8     A     580.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     580.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de
Transportes  e Obras Públicas
Objeto do gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra-Estrutura
(despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 106 (Emenda nº 365)
 1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8     A     800.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     800.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de
Transportes  e Obras Públicas
Objeto do gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra-Estrutura
(despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 107 (Emenda nº 364)
 1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8     A     1.000.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     1.000.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de
Transportes  e Obras Públicas
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Objeto do gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra-Estrutura
(despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 108 (Emenda nº 354)
 1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8     A     600.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     600.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de
Transportes  e Obras Públicas
Objeto do gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra-Estrutura
(despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 109 (Emenda nº 347)
 1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8     A     400.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     400.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de
Transportes  e Obras Públicas
Objeto do gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra-Estrutura
(despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 110 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 345)
 1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8     A     445.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     445.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de
Transportes  e Obras Públicas
Objeto do gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra-Estrutura
(despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 111 (Emenda nº 343)
 1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8     A     850.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     850.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de
Transportes  e Obras Públicas
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Objeto do gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra-Estrutura
(despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 112 (Emenda nº 290)
 1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8     A     400.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     400.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de
Transportes  e Obras Públicas
Objeto do gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra-Estrutura
(despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 113 (Emenda nº 283)
 1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8     A     600.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     600.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de
Transportes  e Obras Públicas
Objeto do gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra-Estrutura
(despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 114 (Emenda nº 278)
 1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8     A     400.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     400.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de
Transportes  e Obras Públicas
Objeto do gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra-Estrutura
(despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 115 (Emenda nº 275)
 1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8     A     200.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     200.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de
Transportes  e Obras Públicas
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Objeto do gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra-Estrutura
(despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 116 (Emenda nº 272)
 1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8     A     600.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     600.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de
Transportes  e Obras Públicas
Objeto do gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra-Estrutura
(despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 117 (Emenda nº 268)
 1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8     A     600.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     600.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de
Transportes  e Obras Públicas
Objeto do gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra-Estrutura
(despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 118 (Emenda nº 265)
 1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8     A     600.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     600.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de
Transportes  e Obras Públicas
Objeto do gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra-Estrutura
(despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 119 (Emenda nº 264)
 1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8     A     20.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     20.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de
Transportes  e Obras Públicas



2716

Objeto do gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra-Estrutura -
Pavimentação Asfáltica de Ruas no Município de Nacip Raydan.
(despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 120 (Emenda nº 263)
 1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8     A     50.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     50.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de
Transportes  e Obras Públicas
Objeto do gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra-Estrutura -
Construção de Rede de Esgoto no Município de Belo Oriente.
(despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 121 (Emenda nº 259)
 1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8     A     150.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     150.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de
Transportes  e Obras Públicas
Objeto do gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra-Estrutura -
Reforma e Revitalização do Parque Fernão Dias, nos Municípios de
Betim e Contagem. (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 122 (Emenda nº 258)
 1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8     A     150.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     150.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de
Transportes  e Obras Públicas
Objeto do gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra-Estrutura -
Reforma e Revitalização do Centro Social Urbano - Sesu do Bairro
Amazonas, no Município de Contagem. (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 123 (Emenda nº 251)
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 1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8     A     400.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     400.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de
Transportes  e Obras Públicas
Objeto do gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra-Estrutura
(despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 124 (Emenda nº 244)
 1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8     A     550.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     550.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de
Transportes  e Obras Públicas
Objeto do gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra-Estrutura
(despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 125 (Emenda nº 242)
 1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8     A     800.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     800.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de
Transportes  e Obras Públicas
Objeto do gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra-Estrutura
(despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 126 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 239)
 1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8     A     200.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     200.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de
Transportes  e Obras Públicas
Objeto do gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra-Estrutura
(despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 127 (Emenda nº 372)
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 1 301 06 122 189 1 329 0001 4 4 99 10 8     A     20.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     20.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de
Transportes  e Obras Públicas
Objeto do gasto: Construção de Unidades da Polícia Civil -
Construção de Posto de Perícia Técnica Integrada ( Perícia Técnica e
Iml), no Município de Ribeirão das Neves. (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 128 (Emenda nº 14)
 1 301 26 122 701 2 002 0001 3 3 99 10 8     A     600.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     600.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de
Transportes  e Obras Públicas
Objeto do gasto: Planejamento, Gestão e Finanças (despesas
correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 129 (Emenda nº 161)
 1 301 26 782 186 1 210 0001 4 4 99 10 8     A     50.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     50.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de
Transportes  e Obras Públicas
Objeto do gasto: Construção E/Ou  Melhoramento de Obras de Arte
Especiais (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 130 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 4)
 1 301 26 782 186 1 211 0001 3 3 99 10 8     A     990.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     990.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de
Transportes  e Obras Públicas
Objeto do gasto: Construção, Ampliação E/Ou Reforma de Estradas
E/Ou Logradouros Municipais (despesas correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
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INCISO: 131 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 696)
 1 301 26 782 186 1 211 0001 4 4 99 10 8     A     10.000,00
 1 301 15 451 026 1 342 0001 4 4 90 10 1     D     10.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado  de
Transportes  e Obras Públicas
Objeto do gasto: Construção, Ampliação E/Ou Reforma de Estradas
E/Ou Logradouros Municipais - Construção da Estrada de Acesso da
Rodovia Br116 ao Bairro Esplanada, no Município de Além Paraíba.
(despesas de capital)
Dedução: Secretaria de Estado  de Transportes  e Obras Públicas -
1342 - Investimentos Especiais em  Municípios Estratégicos
(investimentos)
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 132 (Emenda nº 652)
 1 321 10 122 701 2 002 0001 3 3 99 10 8     A     200.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     200.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Saúde
Objeto do gasto: Planejamento, Gestão e Finanças (despesas
correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 133 (Emenda nº 13)
 1 321 10 122 701 2 002 0001 3 3 99 10 8     A     100.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     100.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Saúde
Objeto do gasto: Planejamento, Gestão e Finanças (despesas
correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 134 (Emenda nº 392)
 1 321 10 122 701 2 002 0001 3 3 99 10 8     A     300.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     300.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Saúde
Objeto do gasto: Planejamento, Gestão e Finanças (despesas
correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
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--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 135 (Emenda nº 33)
 1 321 10 122 701 2 420 0001 4 4 99 10 8     A     200.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     200.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Saúde
Objeto do gasto: Auxílio Transporte e Alimentação (despesas de
capital)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 136 (Emenda nº 30)
 1 321 10 122 701 2 420 0001 4 4 99 10 8     A     200.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     200.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Saúde
Objeto do gasto: Auxílio Transporte e Alimentação (despesas de
capital)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 137 (Emenda nº 510)
 1 371 18 541 105 4 062 0001 4 4 99 10 8     A     50.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     50.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
Objeto do gasto: Apoio à Projetos de Gestão Ambiental (despesas de
capital)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 138 (Emenda nº 394)
 1 371 18 695 148 4 620 0001 3 3 99 10 8     A     50.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     50.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
Objeto do gasto: Estruturação dos Parques Estaduais e dos Atrativos
Naturais (despesas correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 139 (Emenda nº 755)
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 1 401 06 182 745 4 273 0001 4 4 99 10 8     A     60.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     60.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Corpo de Bombeiros Militar do
Estado de Minas Gerais
Objeto do gasto: Prevenção e Combate a Sinistros (despesas de
capital)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 140 (Emenda nº 778)
 1 441 03 122 702 7 006 0001 3 1 99 10 8     A     1.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     1.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Defensoria Pública do Estado de
Minas Gerais
Objeto do gasto: Proventos de Inativos Civis e Pensionistas (despesas
correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 141 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 730)
 1 451 06 122 004 1 206 0001 4 4 99 10 8     A     250.000,00
 1 301 06 122 004 1 205 0001 4 4 90 10 1     D     250.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Defesa
Social
Objeto do gasto: Reforma de Centros Socioeducativos - "Originada da
Ple 289" (despesas de capital)
Dedução: Secretaria de Estado  de Transportes  e Obras Públicas -
1205 - Construção de Unidades Socioeducativas (investimentos)
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 142 (Emenda nº 496)
 1 451 06 128 005 1 277 0001 4 4 99 10 8     A     240.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     240.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Defesa
Social
Objeto do gasto: Implementação de Ações de Policiamento
Comunitário, Prevenção Ativa e Segurança Cidadã (despesas de
capital)
Dedução: Reserva de Contingência
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--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 143 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 727)
 1 451 06 243 004 4 362 0001 3 3 99 10 8     A     300.000,00
 1 301 06 122 004 1 205 0001 4 4 90 10 1     D     300.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Defesa
Social
Objeto do gasto: Atendimento aos Adolescentes em Conflito Com a
Lei em Medidas em Meio Aberto - "Originada da Ple 285" (despesas
correntes)
Dedução: Secretaria de Estado  de Transportes  e Obras Públicas -
1205 - Construção de Unidades Socioeducativas (investimentos)
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 144 (Emenda nº 397)
 1 451 06 334 005 1 278 0001 4 4 99 10 8     A     50.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     50.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Defesa
Social
Objeto do gasto: Aperfeiçoamento e Promoção da Qualidade da
Atuação dos Órgãos de Defesa Social (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 145 (Emenda nº 790)
 1 461 23 691 196 4 459 0001 3 3 99 10 8     A     100.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     100.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Econômico
Objeto do gasto: Promoção e Participação em Estudos e Avaliação do
Sistema Logístico de Minas Gerais (despesas correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 146 (Emenda nº 802)
 1 471 15 452 101 1 007 0001 3 3 99 10 8     A     20.000,00
 1 471 04 127 112 1 007 0001 3 3 90 10 1     D     20.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Regional e Política Urbana
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Objeto do gasto: Estruturação e Manutenção da Agência da Região
Metropolitana do Vale do Aço (despesas correntes)
Dedução: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional e
Política Urbana - 1007 - Estruturação e Manutenção da Agência da
Região Metropolitana do Vale do Aço (outras despesas correntes)
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 147 (Emenda nº 793)
 1 471 15 452 101 1 136 0001 3 3 99 10 8     A     20.000,00
 1 471 16 482 112 4 507 0001 3 3 90 10 1     D     20.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Regional e Política Urbana
Objeto do gasto: Regularização Fundiária e Urbanização de Favelas
(Rmva) (despesas correntes)
Dedução: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional e
Política Urbana - 4507 - Regularização Fundiária e Urbanização de
Favelas (outras despesas correntes)
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 148 (Emenda nº 792)
 1 471 15 452 101 1 138 0001 3 3 99 10 8     A     75.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     75.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Regional e Política Urbana
Objeto do gasto: Requalificação de Centros Urbanos (Rmva)
(despesas correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 149 (Emenda nº 743)
 1 471 16 451 025 1 139 0001 3 3 99 10 8     A     20.000,00
 1 471 15 452 120 4 416 0001 3 3 90 10 1     D     20.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Regional e Política Urbana
Objeto do gasto: Engenharia e Arquitetura Públicas (despesas
correntes)
Dedução: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional e
Política Urbana - 4416 - Fortalecimento das Associações
Microrregionais (outras despesas correntes)
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--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 150 (Emenda nº 351)
 1 471 16 482 025 1 004 0001 4 4 99 10 8     A     100.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     100.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Regional e Política Urbana
Objeto do gasto: Programas Habitacionais em Parceria Com
Associações Microrregionais de Municípios (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 151 (Emenda nº 10)
 1 471 17 512 230 4 582 0001 3 3 99 10 8     A     50.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     50.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Regional e Política Urbana
Objeto do gasto: Poço Profundo: Perfuração, Instalação e Distribuição
de Água (despesas correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 152 (Emenda nº 164)
 1 471 17 512 230 4 582 0001 4 4 99 10 8     A     100.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     100.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Regional e Política Urbana
Objeto do gasto: Poço Profundo: Perfuração, Instalação e Distribuição
de Água (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 153 (Emenda nº 84)
 1 471 17 512 230 4 582 0001 4 4 99 10 8     A     50.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     50.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Regional e Política Urbana
Objeto do gasto: Poço Profundo: Perfuração, Instalação e Distribuição
de Água (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
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--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 154 (Emenda nº 396)
 1 471 17 512 230 4 582 0001 4 4 99 10 8     A     200.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     200.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Regional e Política Urbana
Objeto do gasto: Poço Profundo: Perfuração, Instalação e Distribuição
de Água (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 155 (Emenda nº 85)
 1 471 18 541 045 1 067 0001 4 4 99 10 8     A     50.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     50.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Regional e Política Urbana
Objeto do gasto: Implantação de Sistemas de Disposição Final
Adequada - Sedru (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 156 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 726)
 1 481 08 122 701 2 074 0001 3 3 99 10 8     A     50.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     50.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social
Objeto do gasto: Operacionalização dos Conselhos Vinculados à
Subsecretaria de Direitos Humanos (despesas correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 157 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 712)
 1 481 08 242 162 4 554 0001 3 3 99 10 8     A     45.382,00
 1 481 14 242 162 4 515 0001 3 3 90 10 1     D     8.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     37.382,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social
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Objeto do gasto: Inclusão e Promoção Social do Portador de
Deficiência - "Originada das Ples 53,63,73 e 136" (despesas
correntes)
Deduções: Reserva de Contingência - R$ 37.382,00
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social - 4515 - Publicação
de Boletim Informativo de Ações em Prol das Pessoas Com
Deficiência (outras despesas correntes) - R$ 8.000,00
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 158 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 3)
 1 481 08 242 162 4 554 0001 3 3 99 10 8     A     100.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     100.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social
Objeto do gasto: Inclusão e Promoção Social do Portador de
Deficiência - Promoção dos Direitos dos Autistas e Deficientes
Mentais. (despesas correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 159 (Emenda nº 395)
 1 481 08 243 033 1 051 0001 3 3 99 10 8     A     100.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     100.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social
Objeto do gasto: Realização das Atividades Complementares
(despesas correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 160 (Emenda nº 794)
 1 481 08 243 033 1 051 0001 3 3 99 10 8     A     1.670.000,00
 1 481 08 124 033 1 049 0001 3 3 90 10 1     D     1.670.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social
Objeto do gasto: Realização das Atividades Complementares
(despesas correntes)
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Dedução: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social - 1049 -
Monitoramento e Avaliação do Programa Por Entidade Externa (outras
despesas correntes)
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 161 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 738)
 1 481 08 244 033 4 069 0001 3 3 99 10 8     A     1.000.000,00
 1 481 08 243 033 1 051 0001 3 3 90 10 1     D     1.000.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social
Objeto do gasto: Acompanhamento Social nas Escolas Públicas
(despesas correntes)
Dedução: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social - 1051 -
Realização das Atividades Complementares (outras despesas
correntes)
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 162 (Emenda nº 691)
 1 481 08 244 117 4 702 0001 3 3 99 10 8     A     10.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     10.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social
Objeto do gasto: Desenvolvimento, Divulgação e Incentivo ao
Associativismo (despesas correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 163 (Emenda nº 620)
 1 481 08 244 117 4 702 0001 3 3 99 10 8     A     20.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     20.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social
Objeto do gasto: Desenvolvimento, Divulgação e Incentivo ao
Associativismo (despesas correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 164 (Emenda nº 262)
 1 481 08 244 117 4 702 0001 3 3 99 10 8     A     10.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     10.000,00
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social
Objeto do gasto: Desenvolvimento, Divulgação e Incentivo ao
Associativismo (despesas correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 165 (Emenda nº 618)
 1 481 08 244 117 4 702 0001 4 4 99 10 8     A     180.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     180.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social
Objeto do gasto: Desenvolvimento, Divulgação e Incentivo ao
Associativismo (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 166 (Emenda nº 261)
 1 481 08 244 117 4 702 0001 4 4 99 10 8     A     320.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     320.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social
Objeto do gasto: Desenvolvimento, Divulgação e Incentivo ao
Associativismo (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 167 (Emenda nº 260)
 1 481 08 244 117 4 702 0001 4 4 99 10 8     A     300.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     300.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social
Objeto do gasto: Desenvolvimento, Divulgação e Incentivo ao
Associativismo (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 168 (Emenda nº 433)
 1 481 08 244 132 4 449 0001 3 3 99 10 8     A     50.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     50.000,00
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social
Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com
Equipamentos e Manutenção de Suas Atividades (despesas
correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 169 (Emenda nº 409)
 1 481 08 244 132 4 449 0001 3 3 99 10 8     A     60.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     60.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social
Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com
Equipamentos e Manutenção de Suas Atividades (despesas
correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 170 (Subemenda nº 2 à Emenda nº 373)
 1 481 08 244 132 4 449 0001 3 3 99 10 8     A     100.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     100.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social
Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com
Equipamentos e Manutenção de Suas Atividades - Recursos para a
Fundação Oásis (Despesas Correntes). (despesas correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 171 (Emenda nº 352)
 1 481 08 244 132 4 449 0001 3 3 99 10 8     A     20.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     20.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social
Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com
Equipamentos e Manutenção de Suas Atividades (despesas
correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
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--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 172 (Emenda nº 280)
 1 481 08 244 132 4 449 0001 3 3 99 10 8     A     30.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     30.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social
Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com
Equipamentos e Manutenção de Suas Atividades (despesas
correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 173 (Emenda nº 253)
 1 481 08 244 132 4 449 0001 3 3 99 10 8     A     100.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     100.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social
Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com
Equipamentos e Manutenção de Suas Atividades (despesas
correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 174 (Emenda nº 160)
 1 481 08 244 132 4 449 0001 3 3 99 10 8     A     100.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     100.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social
Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com
Equipamentos e Manutenção de Suas Atividades (despesas
correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 175 (Emenda nº 129)
 1 481 08 244 132 4 449 0001 3 3 99 10 8     A     50.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     50.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social
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Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com
Equipamentos e Manutenção de Suas Atividades (despesas
correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 176 (Emenda nº 117)
 1 481 08 244 132 4 449 0001 3 3 99 10 8     A     100.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     100.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social
Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com
Equipamentos e Manutenção de Suas Atividades (despesas
correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 177 (Emenda nº 107)
 1 481 08 244 132 4 449 0001 3 3 99 10 8     A     30.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     30.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social
Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com
Equipamentos e Manutenção de Suas Atividades (despesas
correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 178 (Emenda nº 96)
 1 481 08 244 132 4 449 0001 3 3 99 10 8     A     300.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     300.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social
Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com
Equipamentos e Manutenção de Suas Atividades (despesas
correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 179 (Emenda nº 76)
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 1 481 08 244 132 4 449 0001 3 3 99 10 8     A     40.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     40.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social
Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com
Equipamentos e Manutenção de Suas Atividades (despesas
correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 180 (Emenda nº 12)
 1 481 08 244 132 4 449 0001 3 3 99 10 8     A     150.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     150.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social
Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com
Equipamentos e Manutenção de Suas Atividades (despesas
correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 181 (Emenda nº 478)
 1 481 08 244 132 4 449 0001 3 3 99 10 8     A     300.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     300.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social
Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com
Equipamentos e Manutenção de Suas Atividades (despesas
correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 182 (Emenda nº 541)
 1 481 08 244 132 4 449 0001 3 3 99 10 8     A     100.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     100.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social
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Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com
Equipamentos e Manutenção de Suas Atividades (despesas
correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 183 (Emenda nº 586)
 1 481 08 244 132 4 449 0001 3 3 99 10 8     A     300.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     300.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social
Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com
Equipamentos e Manutenção de Suas Atividades (despesas
correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 184 (Emenda nº 619)
 1 481 08 244 132 4 449 0001 3 3 99 10 8     A     50.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     50.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social
Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com
Equipamentos e Manutenção de Suas Atividades (despesas
correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 185 (Emenda nº 623)
 1 481 08 244 132 4 449 0001 3 3 99 10 8     A     50.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     50.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social
Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com
Equipamentos e Manutenção de Suas Atividades (despesas
correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 186 (Emenda nº 784)
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 1 481 08 244 132 4 449 0001 3 3 99 10 8     A     60.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     60.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social
Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com
Equipamentos e Manutenção de Suas Atividades (despesas
correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 187 (Emenda nº 647)
 1 481 08 244 132 4 449 0001 3 3 99 10 8     A     200.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     200.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social
Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com
Equipamentos e Manutenção de Suas Atividades (despesas
correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 188 (Emenda nº 804)
 1 481 08 244 132 4 449 0001 4 4 99 10 8     A     500.000,00
 1 481 08 244 132 4 449 0001 4 4 50 10 1     D     500.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social
Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com
Equipamentos e Manutenção de Suas Atividades - Construção da
Sede da Apae de Nova Serrana. (despesas de capital)
Dedução: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social - 4449 -
Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com Equipamentos e
Manutenção de Suas Atividades (investimentos)
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 189 (Emenda nº 772)
 1 481 08 244 132 4 449 0001 4 4 99 10 8     A     40.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     40.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social
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Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com
Equipamentos e Manutenção de Suas Atividades (despesas de
capital)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 190 (Emenda nº 692)
 1 481 08 244 132 4 449 0001 4 4 99 10 8     A     305.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     305.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social
Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com
Equipamentos e Manutenção de Suas Atividades (despesas de
capital)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 191 (Emenda nº 639)
 1 481 08 244 132 4 449 0001 4 4 99 10 8     A     50.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     50.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social
Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com
Equipamentos e Manutenção de Suas Atividades (despesas de
capital)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 192 (Emenda nº 622)
 1 481 08 244 132 4 449 0001 4 4 99 10 8     A     100.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     100.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social
Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com
Equipamentos e Manutenção de Suas Atividades (despesas de
capital)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 193 (Emenda nº 617)
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 1 481 08 244 132 4 449 0001 4 4 99 10 8     A     150.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     150.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social
Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com
Equipamentos e Manutenção de Suas Atividades (despesas de
capital)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 194 (Emenda nº 608)
 1 481 08 244 132 4 449 0001 4 4 99 10 8     A     140.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     140.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social
Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com
Equipamentos e Manutenção de Suas Atividades (despesas de
capital)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 195 (Emenda nº 523)
 1 481 08 244 132 4 449 0001 4 4 99 10 8     A     100.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     100.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social
Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com
Equipamentos e Manutenção de Suas Atividades (despesas de
capital)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 196 (Emenda nº 509)
 1 481 08 244 132 4 449 0001 4 4 99 10 8     A     50.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     50.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social
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Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com
Equipamentos e Manutenção de Suas Atividades (despesas de
capital)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 197 (Emenda nº 500)
 1 481 08 244 132 4 449 0001 4 4 99 10 8     A     100.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     100.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social
Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com
Equipamentos e Manutenção de Suas Atividades (despesas de
capital)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 198 (Emenda nº 440)
 1 481 08 244 132 4 449 0001 4 4 99 10 8     A     290.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     290.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social
Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com
Equipamentos e Manutenção de Suas Atividades (despesas de
capital)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 199 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 417)
 1 481 08 244 132 4 449 0001 4 4 99 10 8     A     120.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     120.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social
Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com
Equipamentos e Manutenção de Suas Atividades (despesas de
capital)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 200 (Emenda nº 408)
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 1 481 08 244 132 4 449 0001 4 4 99 10 8     A     300.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     300.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social
Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com
Equipamentos e Manutenção de Suas Atividades (despesas de
capital)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 201 (Emenda nº 389)
 1 481 08 244 132 4 449 0001 4 4 99 10 8     A     100.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     100.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social
Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com
Equipamentos e Manutenção de Suas Atividades (despesas de
capital)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 202 (Emenda nº 348)
 1 481 08 244 132 4 449 0001 4 4 99 10 8     A     180.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     180.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social
Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com
Equipamentos e Manutenção de Suas Atividades (despesas de
capital)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 203 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 284)
 1 481 08 244 132 4 449 0001 4 4 99 10 8     A     130.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     130.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social
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Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com
Equipamentos e Manutenção de Suas Atividades (despesas de
capital)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 204 (Emenda nº 252)
 1 481 08 244 132 4 449 0001 4 4 99 10 8     A     200.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     200.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social
Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com
Equipamentos e Manutenção de Suas Atividades (despesas de
capital)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 205 (Emenda nº 247)
 1 481 08 244 132 4 449 0001 4 4 99 10 8     A     50.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     50.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social
Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com
Equipamentos e Manutenção de Suas Atividades (despesas de
capital)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 206 (Emenda nº 243)
 1 481 08 244 132 4 449 0001 4 4 99 10 8     A     100.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     100.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social
Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com
Equipamentos e Manutenção de Suas Atividades (despesas de
capital)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 207 (Emenda nº 230)
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 1 481 08 244 132 4 449 0001 4 4 99 10 8     A     200.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     200.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social
Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com
Equipamentos e Manutenção de Suas Atividades (despesas de
capital)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 208 (Emenda nº 163)
 1 481 08 244 132 4 449 0001 4 4 99 10 8     A     85.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     85.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social
Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com
Equipamentos e Manutenção de Suas Atividades (despesas de
capital)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 209 (Emenda nº 159)
 1 481 08 244 132 4 449 0001 4 4 99 10 8     A     100.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     100.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social
Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com
Equipamentos e Manutenção de Suas Atividades (despesas de
capital)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 210 (Emenda nº 130)
 1 481 08 244 132 4 449 0001 4 4 99 10 8     A     200.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     200.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social
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Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com
Equipamentos e Manutenção de Suas Atividades (despesas de
capital)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 211 (Emenda nº 122)
 1 481 08 244 132 4 449 0001 4 4 99 10 8     A     200.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     200.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social
Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com
Equipamentos e Manutenção de Suas Atividades (despesas de
capital)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 212 (Emenda nº 106)
 1 481 08 244 132 4 449 0001 4 4 99 10 8     A     410.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     410.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social
Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com
Equipamentos e Manutenção de Suas Atividades (despesas de
capital)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 213 (Subemenda nº 2 à Emenda nº 103)
 1 481 08 244 132 4 449 0001 4 4 99 10 8     A     250.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     250.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social
Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com
Equipamentos e Manutenção de Suas Atividades (despesas de
capital)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 214 (Emenda nº 98)



2742

 1 481 08 244 132 4 449 0001 4 4 99 10 8     A     160.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     160.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social
Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com
Equipamentos e Manutenção de Suas Atividades (despesas de
capital)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 215 (Emenda nº 27)
 1 481 08 244 132 4 449 0001 4 4 99 10 8     A     300.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     300.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social
Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com
Equipamentos e Manutenção de Suas Atividades (despesas de
capital)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 216 (Emenda nº 710)
 1 481 08 244 162 4 075 0001 3 3 99 10 8     A     100.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     100.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social
Objeto do gasto: Mobilização Pelo Registro Civil (despesas correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 217 (Emenda nº 406)
 1 481 11 334 117 4 149 0001 3 3 99 10 8     A     100.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     100.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social
Objeto do gasto: Qualificação Social e Profissional do Trabalhador
(despesas correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
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INCISO: 218 (Emenda nº 774)
 1 481 14 422 162 2 112 0001 4 4 99 10 8     A     500.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     500.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social
Objeto do gasto: Promoção dos Direitos da Mulher - Implantação do
Centro de Referência da Mulher. (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 219 (Emenda nº 787)
 1 481 14 422 162 4 447 0001 3 3 99 10 8     A     550.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     550.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social
Objeto do gasto: Promoção e Proteção dos Direitos Humanos
(despesas correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 220 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 578)
 1 481 14 422 162 4 447 0001 4 4 99 10 8     A     100.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     100.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social
Objeto do gasto: Promoção e Proteção dos Direitos Humanos -
Construir, Ampliar e Reformar Centros de Convivência para Idosos.
(despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 221 (Emenda nº 706)
 1 481 14 422 162 4 523 0001 3 3 99 10 8     A     150.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     150.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social
Objeto do gasto: Abrigamento para Mulheres Vítimas de Violência -
"Originada das Ples 49, 56 e 59" (despesas correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
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--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 222 (Emenda nº 93)
 1 491 04 122 733 1 167 0001 3 3 99 10 8     A     200.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     200.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas
correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 223 (Emenda nº 109)
 1 491 04 122 733 1 167 0001 3 3 99 10 8     A     200.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     200.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas
correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 224 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 170)
 1 491 04 122 733 1 167 0001 3 3 99 10 8     A     140.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     140.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas
correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 225 (Emenda nº 359)
 1 491 04 122 733 1 167 0001 3 3 99 10 8     A     310.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     310.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas
correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 226 (Emenda nº 486)
 1 491 04 122 733 1 167 0001 3 3 99 10 8     A     150.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     150.000,00
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas
correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 227 (Emenda nº 79)
 1 491 04 122 733 1 167 0001 3 3 99 10 8     A     50.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     50.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas
correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 228 (Emenda nº 648)
 1 491 04 122 733 1 167 0001 3 3 99 10 8     A     200.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     200.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas
correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 229 (Emenda nº 288)
 1 491 04 122 733 1 167 0001 4 4 99 10 8     A     400.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     400.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de
capital)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 230 (Emenda nº 285)
 1 491 04 122 733 1 167 0001 4 4 99 10 8     A     100.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     100.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de
capital)
Dedução: Reserva de Contingência
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--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 231 (Emenda nº 279)
 1 491 04 122 733 1 167 0001 4 4 99 10 8     A     430.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     430.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de
capital)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 232 (Emenda nº 276)
 1 491 04 122 733 1 167 0001 4 4 99 10 8     A     700.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     700.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de
capital)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 233 (Emenda nº 273)
 1 491 04 122 733 1 167 0001 4 4 99 10 8     A     300.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     300.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de
capital)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 234 (Emenda nº 269)
 1 491 04 122 733 1 167 0001 4 4 99 10 8     A     300.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     300.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de
capital)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 235 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 266)
 1 491 04 122 733 1 167 0001 4 4 99 10 8     A     340.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     340.000,00
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de
capital)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 236 (Emenda nº 255)
 1 491 04 122 733 1 167 0001 4 4 99 10 8     A     100.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     100.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de
capital)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 237 (Emenda nº 245)
 1 491 04 122 733 1 167 0001 4 4 99 10 8     A     150.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     150.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de
capital)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 238 (Emenda nº 165)
 1 491 04 122 733 1 167 0001 4 4 99 10 8     A     100.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     100.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de
capital)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 239 (Emenda nº 127)
 1 491 04 122 733 1 167 0001 4 4 99 10 8     A     170.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     170.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de
capital)
Dedução: Reserva de Contingência
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--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 240 (Emenda nº 112)
 1 491 04 122 733 1 167 0001 4 4 99 10 8     A     220.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     220.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de
capital)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 241 (Emenda nº 100)
 1 491 04 122 733 1 167 0001 4 4 99 10 8     A     100.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     100.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de
capital)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 242 (Emenda nº 91)
 1 491 04 122 733 1 167 0001 4 4 99 10 8     A     350.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     350.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de
capital)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 243 (Emenda nº 26)
 1 491 04 122 733 1 167 0001 4 4 99 10 8     A     500.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     500.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de
capital)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 244 (Emenda nº 799)
 1 491 04 122 733 1 167 0001 4 4 99 10 8     A     3.500.000,00
 1 451 06 421 178 4 350 0001 3 3 90 10 1     D     3.500.000,00
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de
capital)
Dedução: Secretaria de Estado de Defesa Social - 4350 - Unidades
Prisionais de Pequeno Porte / Novas Unidades (outras despesas
correntes)
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 245 (Emenda nº 768)
 1 491 04 122 733 1 167 0001 4 4 99 10 8     A     180.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     180.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de
capital)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 246 (Emenda nº 766)
 1 491 04 122 733 1 167 0001 4 4 99 10 8     A     50.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     50.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de
capital)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 247 (Emenda nº 762)
 1 491 04 122 733 1 167 0001 4 4 99 10 8     A     500.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     500.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de
capital)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 248 (Emenda nº 695)
 1 491 04 122 733 1 167 0001 4 4 99 10 8     A     55.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     55.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
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Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de
capital)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 249 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 640)
 1 491 04 122 733 1 167 0001 4 4 99 10 8     A     150.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     150.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de
capital)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 250 (Emenda nº 631)
 1 491 04 122 733 1 167 0001 4 4 99 10 8     A     475.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     475.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de
capital)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 251 (Emenda nº 624)
 1 491 04 122 733 1 167 0001 4 4 99 10 8     A     200.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     200.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de
capital)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 252 (Emenda nº 546)
 1 491 04 122 733 1 167 0001 4 4 99 10 8     A     75.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     75.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal - Apoio
Financeiro ao Município Ubaporanga/ Mg. (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
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INCISO: 253 (Emenda nº 545)
 1 491 04 122 733 1 167 0001 4 4 99 10 8     A     150.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     150.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal - Apoio
Financeiro ao Município Coronel Fabriciano/Mg. (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 254 (Emenda nº 544)
 1 491 04 122 733 1 167 0001 4 4 99 10 8     A     80.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     80.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal - Apoio
Financeiro ao Município de Santana do Paraíso/Mg. (despesas de
capital)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 255 (Emenda nº 540)
 1 491 04 122 733 1 167 0001 4 4 99 10 8     A     450.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     450.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de
capital)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 256 (Emenda nº 535)
 1 491 04 122 733 1 167 0001 4 4 99 10 8     A     300.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     300.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de
capital)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 257 (Emenda nº 531)
 1 491 04 122 733 1 167 0001 4 4 99 10 8     A     200.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     200.000,00
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de
capital)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 258 (Emenda nº 522)
 1 491 04 122 733 1 167 0001 4 4 99 10 8     A     100.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     100.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de
capital)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 259 (Emenda nº 516)
 1 491 04 122 733 1 167 0001 4 4 99 10 8     A     400.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     400.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de
capital)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 260 (Emenda nº 512)
 1 491 04 122 733 1 167 0001 4 4 99 10 8     A     500.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     500.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de
capital)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 261 (Emenda nº 503)
 1 491 04 122 733 1 167 0001 4 4 99 10 8     A     100.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     100.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de
capital)
Dedução: Reserva de Contingência
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--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 262 (Emenda nº 501)
 1 491 04 122 733 1 167 0001 4 4 99 10 8     A     270.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     270.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de
capital)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 263 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 488)
 1 491 04 122 733 1 167 0001 4 4 99 10 8     A     240.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     240.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de
capital)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 264 (Emenda nº 481)
 1 491 04 122 733 1 167 0001 4 4 99 10 8     A     300.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     300.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de
capital)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 265 (Emenda nº 476)
 1 491 04 122 733 1 167 0001 4 4 99 10 8     A     600.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     600.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de
capital)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 266 (Emenda nº 430)
 1 491 04 122 733 1 167 0001 4 4 99 10 8     A     700.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     700.000,00
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de
capital)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 267 (Emenda nº 429)
 1 491 04 122 733 1 167 0001 4 4 99 10 8     A     250.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     250.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de
capital)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 268 (Emenda nº 425)
 1 491 04 122 733 1 167 0001 4 4 99 10 8     A     200.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     200.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de
capital)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 269 (Emenda nº 423)
 1 491 04 122 733 1 167 0001 4 4 99 10 8     A     100.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     100.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de
capital)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 270 (Emenda nº 412)
 1 491 04 122 733 1 167 0001 4 4 99 10 8     A     250.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     250.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de
capital)
Dedução: Reserva de Contingência
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--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 271 (Emenda nº 402)
 1 491 04 122 733 1 167 0001 4 4 99 10 8     A     200.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     200.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de
capital)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 272 (Emenda nº 390)
 1 491 04 122 733 1 167 0001 4 4 99 10 8     A     100.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     100.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de
capital)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 273 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 378)
 1 491 04 122 733 1 167 0001 4 4 99 10 8     A     640.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     640.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de
capital)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 274 (Emenda nº 376)
 1 491 04 122 733 1 167 0001 4 4 99 10 8     A     400.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     400.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de
capital)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 275 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 373)
 1 491 04 122 733 1 167 0001 4 4 99 10 8     A     900.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     900.000,00
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de
capital)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 276 (Emenda nº 368)
 1 491 04 122 733 1 167 0001 4 4 99 10 8     A     340.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     340.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de
capital)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 277 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 366)
 1 491 04 122 733 1 167 0001 4 4 99 10 8     A     185.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     185.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de
capital)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 278 (Emenda nº 355)
 1 491 04 122 733 1 167 0001 4 4 99 10 8     A     350.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     350.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de
capital)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 279 (Emenda nº 350)
 1 491 04 122 733 1 167 0001 4 4 99 10 8     A     200.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     200.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de
capital)
Dedução: Reserva de Contingência
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--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 280 (Emenda nº 346)
 1 491 04 122 733 1 167 0001 4 4 99 10 8     A     500.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     500.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de
capital)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 281 (Emenda nº 344)
 1 491 04 122 733 1 167 0001 4 4 99 10 8     A     150.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     150.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de
capital)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 282 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 742)
 1 491 14 306 732 1 140 0001 3 3 99 10 8     A     500.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     500.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do gasto: Instalação e Manutenção de Centros de Referência
em Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável - Cresans
(despesas correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 283 (Emenda nº 602)
 1 511 12 362 719 2 032 0001 4 4 99 10 8     A     50.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     50.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Polícia Civil do Estado de Minas
Gerais
Objeto do gasto: Desenvolvimento     do    Ensino    Médio   -     Escola
Estadual Ordem     e  Progresso (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 284 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 589)
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 1 531 14 422 160 4 427 0001 3 3 99 10 8     A     380.000,00
 1 451 06 421 034 4 266 0001 3 3 90 10 1     D     380.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes
e da Juventude
Objeto do gasto: Fomento às Organizações Não Governamentais na
Área de Reinserção Social do Usuário de Álcool e Outras Drogas
(despesas correntes)
Dedução: Secretaria de Estado de Defesa Social - 4266 -
Reintegração Social do Público Egresso (outras despesas correntes)
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 285 (Emenda nº 78)
 1 531 14 422 160 4 435 0001 3 3 99 10 8     A     30.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     30.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes
e da Juventude
Objeto do gasto: Minas Pela Vida - Municipalização das Ações
Antidrogas (despesas correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 286 (Emenda nº 650)
 1 531 27 122 701 2 001 0001 3 3 99 10 8     A     100.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     100.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes
e da Juventude
Objeto do gasto: Direção Superior (despesas correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 287 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 716)
 1 531 27 812 027 1 040 0001 3 3 99 10 8     A     100.000,00
 1 531 27 812 027 1 214 0001 4 4 90 10 1     D     100.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes
e da Juventude
Objeto do gasto: Centro Olímpico de Formação Esportiva (despesas
correntes)
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Dedução: Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude - 1214 -
Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos e de Atividades
Físicas (investimentos)
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 288 (Emenda nº 36)
 1 531 27 812 027 1 214 0001 3 3 99 10 8     A     110.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     110.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes
e da Juventude
Objeto do gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos
e de Atividades Físicas (despesas correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 289 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 524)
 1 531 27 812 027 1 214 0001 4 4 99 10 8     A     50.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     50.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes
e da Juventude
Objeto do gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos
e de Atividades Físicas (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 290 (Emenda nº 518)
 1 531 27 812 027 1 214 0001 4 4 99 10 8     A     170.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     170.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes
e da Juventude
Objeto do gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos
e de Atividades Físicas (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 291 (Emenda nº 513)
 1 531 27 812 027 1 214 0001 4 4 99 10 8     A     60.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     60.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes
e da Juventude
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Objeto do gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos
e de Atividades Físicas (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 292 (Emenda nº 490)
 1 531 27 812 027 1 214 0001 4 4 99 10 8     A     1.000.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     1.000.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes
e da Juventude
Objeto do gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos
e de Atividades Físicas (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 293 (Emenda nº 441)
 1 531 27 812 027 1 214 0001 4 4 99 10 8     A     80.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     80.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes
e da Juventude
Objeto do gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos
e de Atividades Físicas (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 294 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 426)
 1 531 27 812 027 1 214 0001 4 4 99 10 8     A     185.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     185.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes
e da Juventude
Objeto do gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos
e de Atividades Físicas (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 295 (Emenda nº 416)
 1 531 27 812 027 1 214 0001 4 4 99 10 8     A     30.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     30.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes
e da Juventude
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Objeto do gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos
e de Atividades Físicas (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 296 (Emenda nº 411)
 1 531 27 812 027 1 214 0001 4 4 99 10 8     A     60.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     60.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes
e da Juventude
Objeto do gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos
e de Atividades Físicas (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 297 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 374)
 1 531 27 812 027 1 214 0001 4 4 99 10 8     A     45.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     45.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes
e da Juventude
Objeto do gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos
e de Atividades Físicas (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 298 (Emenda nº 286)
 1 531 27 812 027 1 214 0001 4 4 99 10 8     A     120.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     120.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes
e da Juventude
Objeto do gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos
e de Atividades Físicas (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 299 (Emenda nº 254)
 1 531 27 812 027 1 214 0001 4 4 99 10 8     A     100.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     100.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes
e da Juventude
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Objeto do gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos
e de Atividades Físicas (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 300 (Emenda nº 246)
 1 531 27 812 027 1 214 0001 4 4 99 10 8     A     100.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     100.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes
e da Juventude
Objeto do gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos
e de Atividades Físicas (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 301 (Emenda nº 118)
 1 531 27 812 027 1 214 0001 4 4 99 10 8     A     200.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     200.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes
e da Juventude
Objeto do gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos
e de Atividades Físicas (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 302 (Emenda nº 113)
 1 531 27 812 027 1 214 0001 4 4 99 10 8     A     240.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     240.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes
e da Juventude
Objeto do gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos
e de Atividades Físicas (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 303 (Emenda nº 104)
 1 531 27 812 027 1 214 0001 4 4 99 10 8     A     40.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     40.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes
e da Juventude
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Objeto do gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos
e de Atividades Físicas (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 304 (Emenda nº 75)
 1 531 27 812 027 1 214 0001 4 4 99 10 8     A     200.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     200.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes
e da Juventude
Objeto do gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos
e de Atividades Físicas (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 305 (Emenda nº 35)
 1 531 27 812 027 1 214 0001 4 4 99 10 8     A     200.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     200.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes
e da Juventude
Objeto do gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos
e de Atividades Físicas (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 306 (Emenda nº 542)
 1 531 27 812 027 1 214 0001 4 4 99 10 8     A     60.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     60.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes
e da Juventude
Objeto do gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos
e de Atividades Físicas (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 307 (Emenda nº 609)
 1 531 27 812 027 1 214 0001 4 4 99 10 8     A     210.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     210.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes
e da Juventude
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Objeto do gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos
e de Atividades Físicas (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 308 (Emenda nº 613)
 1 531 27 812 027 1 214 0001 4 4 99 10 8     A     70.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     70.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes
e da Juventude
Objeto do gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos
e de Atividades Físicas (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 309 (Emenda nº 767)
 1 531 27 812 027 1 214 0001 4 4 99 10 8     A     100.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     100.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes
e da Juventude
Objeto do gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos
e de Atividades Físicas (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 310 (Emenda nº 770)
 1 531 27 812 027 1 214 0001 4 4 99 10 8     A     80.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     80.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes
e da Juventude
Objeto do gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos
e de Atividades Físicas (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 311 (Emenda nº 29)
 1 531 27 812 027 1 214 0001 4 4 99 10 8     A     100.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     100.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes
e da Juventude
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Objeto do gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos
e de Atividades Físicas (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 312 (Emenda nº 17)
 1 531 27 812 027 1 214 0001 4 4 99 10 8     A     100.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     100.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes
e da Juventude
Objeto do gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos
e de Atividades Físicas (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 313 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 744)
 1 531 27 812 027 2 006 0001 4 4 99 10 8     A     50.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     50.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes
e da Juventude
Objeto do gasto: Campos Verdes (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 314 (Emenda nº 432)
 1 531 27 812 149 4 285 0001 3 3 99 10 8     A     50.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     50.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes
e da Juventude
Objeto do gasto: Promoção de Atividades Físicas e Lazer (despesas
correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 315 (Emenda nº 393)
 1 531 27 812 149 4 285 0001 3 3 99 10 8     A     50.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     50.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes
e da Juventude
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Objeto do gasto: Promoção de Atividades Físicas e Lazer (despesas
correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 316 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 168)
 1 531 27 812 149 4 285 0001 3 3 99 10 8     A     60.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     60.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes
e da Juventude
Objeto do gasto: Promoção de Atividades Físicas e Lazer (despesas
correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 317 (Emenda nº 11)
 1 531 27 812 149 4 285 0001 3 3 99 10 8     A     100.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     100.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes
e da Juventude
Objeto do gasto: Promoção de Atividades Físicas e Lazer (despesas
correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 318 (Emenda nº 479)
 1 531 27 812 149 4 330 0001 3 3 99 10 8     A     100.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     100.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes
e da Juventude
Objeto do gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas
correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 319 (Emenda nº 442)
 1 531 27 812 149 4 330 0001 3 3 99 10 8     A     45.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     45.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes
e da Juventude
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Objeto do gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas
correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 320 (Emenda nº 435)
 1 531 27 812 149 4 330 0001 3 3 99 10 8     A     50.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     50.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes
e da Juventude
Objeto do gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas
correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 321 (Emenda nº 420)
 1 531 27 812 149 4 330 0001 3 3 99 10 8     A     50.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     50.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes
e da Juventude
Objeto do gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas
correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 322 (Emenda nº 410)
 1 531 27 812 149 4 330 0001 3 3 99 10 8     A     60.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     60.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes
e da Juventude
Objeto do gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas
correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 323 (Emenda nº 379)
 1 531 27 812 149 4 330 0001 3 3 99 10 8     A     50.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     50.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes
e da Juventude
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Objeto do gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas
correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 324 (Emenda nº 370)
 1 531 27 812 149 4 330 0001 3 3 99 10 8     A     20.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     20.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes
e da Juventude
Objeto do gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas
correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 325 (Emenda nº 363)
 1 531 27 812 149 4 330 0001 3 3 99 10 8     A     50.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     50.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes
e da Juventude
Objeto do gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas
correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 326 (Emenda nº 356)
 1 531 27 812 149 4 330 0001 3 3 99 10 8     A     50.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     50.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes
e da Juventude
Objeto do gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas
correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 327 (Emenda nº 289)
 1 531 27 812 149 4 330 0001 3 3 99 10 8     A     200.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     200.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes
e da Juventude
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Objeto do gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas
correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 328 (Emenda nº 287)
 1 531 27 812 149 4 330 0001 3 3 99 10 8     A     40.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     40.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes
e da Juventude
Objeto do gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas
correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 329 (Emenda nº 281)
 1 531 27 812 149 4 330 0001 3 3 99 10 8     A     40.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     40.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes
e da Juventude
Objeto do gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas
correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 330 (Emenda nº 274)
 1 531 27 812 149 4 330 0001 3 3 99 10 8     A     100.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     100.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes
e da Juventude
Objeto do gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas
correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 331 (Emenda nº 267)
 1 531 27 812 149 4 330 0001 3 3 99 10 8     A     50.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     50.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes
e da Juventude
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Objeto do gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas
correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 332 (Emenda nº 249)
 1 531 27 812 149 4 330 0001 3 3 99 10 8     A     100.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     100.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes
e da Juventude
Objeto do gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas
correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 333 (Emenda nº 166)
 1 531 27 812 149 4 330 0001 3 3 99 10 8     A     130.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     130.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes
e da Juventude
Objeto do gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas
correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 334 (Emenda nº 158)
 1 531 27 812 149 4 330 0001 3 3 99 10 8     A     100.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     100.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes
e da Juventude
Objeto do gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas
correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 335 (Emenda nº 131)
 1 531 27 812 149 4 330 0001 3 3 99 10 8     A     50.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     50.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes
e da Juventude
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Objeto do gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas
correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 336 (Emenda nº 115)
 1 531 27 812 149 4 330 0001 3 3 99 10 8     A     20.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     20.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes
e da Juventude
Objeto do gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas
correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 337 (Emenda nº 110)
 1 531 27 812 149 4 330 0001 3 3 99 10 8     A     100.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     100.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes
e da Juventude
Objeto do gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas
correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 338 (Emenda nº 105)
 1 531 27 812 149 4 330 0001 3 3 99 10 8     A     70.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     70.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes
e da Juventude
Objeto do gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas
correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 339 (Subemenda nº 3 à Emenda nº 103)
 1 531 27 812 149 4 330 0001 3 3 99 10 8     A     50.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     50.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes
e da Juventude
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Objeto do gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas
correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 340 (Emenda nº 101)
 1 531 27 812 149 4 330 0001 3 3 99 10 8     A     20.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     20.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes
e da Juventude
Objeto do gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas
correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 341 (Emenda nº 92)
 1 531 27 812 149 4 330 0001 3 3 99 10 8     A     75.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     75.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes
e da Juventude
Objeto do gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas
correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 342 (Emenda nº 83)
 1 531 27 812 149 4 330 0001 3 3 99 10 8     A     100.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     100.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes
e da Juventude
Objeto do gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas
correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 343 (Emenda nº 80)
 1 531 27 812 149 4 330 0001 3 3 99 10 8     A     50.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     50.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes
e da Juventude
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Objeto do gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas
correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 344 (Emenda nº 18)
 1 531 27 812 149 4 330 0001 3 3 99 10 8     A     100.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     100.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes
e da Juventude
Objeto do gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas
correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 345 (Emenda nº 771)
 1 531 27 812 149 4 330 0001 3 3 99 10 8     A     100.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     100.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes
e da Juventude
Objeto do gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas
correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 346 (Emenda nº 646)
 1 531 27 812 149 4 330 0001 3 3 99 10 8     A     100.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     100.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes
e da Juventude
Objeto do gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas
correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 347 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 641)
 1 531 27 812 149 4 330 0001 3 3 99 10 8     A     50.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     50.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes
e da Juventude
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Objeto do gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas
correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 348 (Emenda nº 614)
 1 531 27 812 149 4 330 0001 3 3 99 10 8     A     30.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     30.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes
e da Juventude
Objeto do gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas
correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 349 (Emenda nº 587)
 1 531 27 812 149 4 330 0001 3 3 99 10 8     A     50.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     50.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes
e da Juventude
Objeto do gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas
correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 350 (Emenda nº 543)
 1 531 27 812 149 4 330 0001 3 3 99 10 8     A     40.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     40.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes
e da Juventude
Objeto do gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas
correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 351 (Emenda nº 530)
 1 531 27 812 149 4 330 0001 3 3 99 10 8     A     25.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     25.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes
e da Juventude
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Objeto do gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas
correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 352 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 526)
 1 531 27 812 149 4 330 0001 3 3 99 10 8     A     50.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     50.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes
e da Juventude
Objeto do gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas
correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 353 (Emenda nº 519)
 1 531 27 812 149 4 330 0001 3 3 99 10 8     A     30.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     30.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes
e da Juventude
Objeto do gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas
correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 354 (Emenda nº 514)
 1 531 27 812 149 4 330 0001 3 3 99 10 8     A     40.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     40.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes
e da Juventude
Objeto do gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas
correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 355 (Emenda nº 507)
 1 531 27 812 149 4 330 0001 3 3 99 10 8     A     30.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     30.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes
e da Juventude
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Objeto do gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas
correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 356 (Emenda nº 497)
 1 531 27 812 149 4 330 0001 3 3 99 10 8     A     50.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     50.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes
e da Juventude
Objeto do gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas
correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 357 (Emenda nº 487)
 1 531 27 812 149 4 330 0001 3 3 99 10 8     A     100.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     100.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes
e da Juventude
Objeto do gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas
correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 358 (Emenda nº 484)
 1 531 27 812 149 4 330 0001 3 3 99 10 8     A     100.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     100.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes
e da Juventude
Objeto do gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas
correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 359 (Emenda nº 588)
 1 531 27 812 149 4 330 0001 4 4 99 10 8     A     50.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     50.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes
e da Juventude
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Objeto do gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas de
capital)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 360 (Emenda nº 508)
 1 531 27 812 149 4 330 0001 4 4 99 10 8     A     70.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     70.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes
e da Juventude
Objeto do gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas de
capital)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 361 (Emenda nº 533)
 1 531 27 812 149 4 330 0001 4 4 99 10 8     A     25.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     25.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes
e da Juventude
Objeto do gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas de
capital)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 362 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 747)
 1 531 27 812 235 2 010 0001 3 3 99 10 8     A     100.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     100.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes
e da Juventude
Objeto do gasto: Xadrez na Escola (despesas correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 363 (Emenda nº 805)
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     A     25.283.381,00
 1 451 06 421 178 4 350 0001 3 3 90 10 1     D     25.283.381,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Reserva de Contingência
Objeto do gasto: Reserva de Contingência (a classificar)
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Dedução: Secretaria de Estado de Defesa Social - 4350 - Unidades
Prisionais de Pequeno Porte / Novas Unidades (outras despesas
correntes)
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 364 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 734)
 2 091 18 542 045 4 047 0001 3 3 99 10 8     A     400.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     400.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundação Estadual do Meio
Ambiente
Objeto do gasto: Apoio às Cooperativas e Associações de Catadores
de Materiais Recicláveis (despesas correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 365 (Emenda nº 788)
 2 101 18 542 109 2 011 0001 3 3 99 10 8     A     500.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     500.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Instituto Estadual de Florestas
Objeto do gasto: Co-Financiamento de Implantação de Centro de
Pesquisa e Difusão de Conhecimento da Biodiversidade (despesas
correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 366 (Emenda nº 68)
 2 241 18 544 011 4 032 0001 3 3 99 10 8     A     300.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     300.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Instituto Mineiro de Gestão das
Águas
Objeto do gasto: Cadastramento de Usos e Usuários de Recursos
Hídricos - Cadastramento de Usos e Usuários de Recursos Hídricos
da Bacia do Rio Doce (despesas correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 367 (Emenda nº 801)
 2 301 26 782 216 4 076 0001 4 4 99 10 8     A     1.500.000,00
 1 451 06 421 178 4 350 0001 3 3 90 10 1     D     1.500.000,00
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Departamento de Estradas de
Rodagem do Estado de Minas Gerais
Objeto do gasto: Implantação, Pavimentação e Recuperação de
Acessos Municipais e Vias Urbanas (despesas de capital)
Dedução: Secretaria de Estado de Defesa Social - 4350 - Unidades
Prisionais de Pequeno Porte / Novas Unidades (outras despesas
correntes)
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 368 (Emenda nº 785)
 2 301 26 784 056 1 012 0001 4 4 99 60 8     A     1.000.000,00
 2 301 26 782 056 1 353 0001 4 4 90 60 1     D     1.000.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Departamento de Estradas de
Rodagem do Estado de Minas Gerais
Objeto do gasto: Implantação de Portos Hidroviários no Triângulo e
Alto-Paranaíba (despesas de capital)
Dedução: Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de
Minas Gerais - 1353 - Pavimentação e Restauração de Rodovias no
Triângulo e Alto-Paranaíba (investimentos)
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 369 (Emenda nº 625)
 2 351 12 364 140 4 235 0001 3 3 99 10 8     A     30.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     30.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Universidade do Estado de Minas
Gerais
Objeto do gasto: Ensino de Terceiro Grau (despesas correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 370 (Emenda nº 626)
 2 351 12 364 140 4 235 0001 4 4 99 10 8     A     20.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     20.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Universidade do Estado de Minas
Gerais
Objeto do gasto: Ensino de Terceiro Grau (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 371 (Emenda nº 443)
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 2 351 12 364 140 4 235 0001 4 4 99 10 8     A     40.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     40.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Universidade do Estado de Minas
Gerais
Objeto do gasto: Ensino de Terceiro Grau - Implantação do Núcleo
Interdisciplinar de Ação Social - Aquisição de Equipamentos
(despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 372 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 733)
 2 411 21 631 144 4 039 0001 3 3 99 10 8     A     100.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     100.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Instituto de Terras do Estado de
Minas Gerais
Objeto do gasto: Regularização Fundiária de Áreas Ocupadas Por
Comunidades Quilombolas e Indígenas (despesas correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 373 (Emenda nº 361)
 2 421 04 244 191 1 237 0001 4 4 99 10 8     A     250.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     250.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Instituto de Desenvolvimento do
Norte e Nordeste de Minas Gerais
Objeto do gasto: Apoio ao Agricultor Familiar - Ajuda ao Programa
Comunidade Viva (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 374 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 725)
 3 041 20 605 117 4 010 0001 3 3 99 10 8     A     350.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     350.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Empresa de Assistência Técnica
e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Objeto do gasto: Apoio à Comercialização de Produtos da Economia
Popular Solidária, da Agricultura Familiar e de Pequenos
Empreendimentos (despesas correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
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--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 375 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 717)
 4 091 08 243 266 2 005 0001 4 4 99 10 8     A     700.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     700.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo para a Infância e a
Adolescência
Objeto do gasto: Apoio a Conselhos Municipais e Tutelares da Criança
e do Adolescente (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 376 (Emenda nº 722)
 4 251 08 243 023 4 272 0001 3 3 99 10 8     A     400.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     400.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Assistência
Social
Objeto do gasto: Co-Financiamento para Municípios em Serviços no
Atendimento às Crianças e Adolescentes em Especial Com Trajetória
de Rua e Trabalho Infantil - "Originada das Ples 69 e 254" (despesas
correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 377 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 721)
 4 251 08 244 023 1 147 0001 3 3 99 10 8     A     50.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     50.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Assistência
Social
Objeto do gasto: Execução de Ações Regionalizadas de Proteção
Especial e Fomento a Consórcios Intermunicipais (despesas
correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 378 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 720)
 4 251 08 244 023 4 234 0001 3 3 99 10 8     A     2.000.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     2.000.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Assistência
Social
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Objeto do gasto: Co-Financiamento de Serviços e Benefícios  para
Municípios na Execução de Proteção Básica - "Originada das Ples 68,
71, 72, 76 e 78" (despesas correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 379 (Emenda nº 582)
 4 291 10 301 175 4 299 0001 3 3 99 10 8     A     6.000.000,00
 4 291 10 301 175 4 299 0001 3 3 90 10 1     D     6.000.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do gasto: Medicamentos Básicos - Recursos Parta Aquisição
de Medicamentos para Portadores de Diabetes. (despesas correntes)
Dedução: Fundo Estadual de Saúde - 4299 - Medicamentos Básicos
(outras despesas correntes)
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 380 (Emenda nº 807)
 4 291 10 301 706 4 388 0001 4 4 99 10 8     A     300.000,00
 4 291 10 301 706 4 388 0001 4 4 40 10 1     D     300.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do gasto: Fortalecimento da Rede Municipal de Saúde -
Iplantação da Unidade Básica de Saúde em Juiz de Fora para Atender
as Populações do Bairros Vitorino Braga, Santos Anjos e Ladeira.
(despesas de capital)
Dedução: Fundo Estadual de Saúde - 4388 - Fortalecimento da Rede
Municipal de Saúde (investimentos)
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 381 (Emenda nº 532)
 4 291 10 301 706 4 391 0001 3 3 99 10 8     A     50.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     50.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde
(despesas correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 382 (Emenda nº 123)
 4 291 10 301 706 4 391 0001 3 3 99 10 8     A     100.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     100.000,00
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde
(despesas correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 383 (Emenda nº 132)
 4 291 10 301 706 4 391 0001 3 3 99 10 8     A     20.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     20.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde
(despesas correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 384 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 231)
 4 291 10 301 706 4 391 0001 3 3 99 10 8     A     300.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     300.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde
(despesas correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 385 (Emenda nº 250)
 4 291 10 301 706 4 391 0001 3 3 99 10 8     A     10.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     10.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde
(despesas correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 386 (Emenda nº 353)
 4 291 10 301 706 4 391 0001 3 3 99 10 8     A     50.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     50.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde
(despesas correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
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--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 387 (Emenda nº 360)
 4 291 10 301 706 4 391 0001 3 3 99 10 8     A     300.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     300.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde
(despesas correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 388 (Emenda nº 422)
 4 291 10 301 706 4 391 0001 3 3 99 10 8     A     400.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     400.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde
(despesas correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 389 (Emenda nº 428)
 4 291 10 301 706 4 391 0001 3 3 99 10 8     A     150.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     150.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde
(despesas correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 390 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 520)
 4 291 10 301 706 4 391 0001 3 3 99 10 8     A     30.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     30.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde
(despesas correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 391 (Emenda nº 16)
 4 291 10 301 706 4 391 0001 3 3 99 10 8     A     200.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     200.000,00
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde
(despesas correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 392 (Emenda nº 798)
 4 291 10 301 706 4 391 0001 3 3 99 10 8     A     700.000,00
 1 451 06 421 178 4 350 0001 3 3 90 10 1     D     700.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde
(despesas correntes)
Dedução: Secretaria de Estado de Defesa Social - 4350 - Unidades
Prisionais de Pequeno Porte / Novas Unidades (outras despesas
correntes)
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 393 (Emenda nº 612)
 4 291 10 301 706 4 391 0001 3 3 99 10 8     A     30.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     30.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde
(despesas correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 394 (Emenda nº 765)
 4 291 10 301 706 4 391 0001 3 3 99 10 8     A     70.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     70.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde
(despesas correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 395 (Subemenda nº 2 à Emenda nº 374)
 4 291 10 301 706 4 391 0001 4 4 99 10 8     A     5.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     5.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde



2786

Objeto do gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde
(despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 396 (Emenda nº 369)
 4 291 10 301 706 4 391 0001 4 4 99 10 8     A     20.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     20.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde
(despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 397 (Subemenda nº 2 à Emenda nº 366)
 4 291 10 301 706 4 391 0001 4 4 99 10 8     A     15.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     15.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde
(despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 398 (Emenda nº 349)
 4 291 10 301 706 4 391 0001 4 4 99 10 8     A     50.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     50.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde
(despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 399 (Subemenda nº 2 à Emenda nº 345)
 4 291 10 301 706 4 391 0001 4 4 99 10 8     A     55.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     55.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde
(despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
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INCISO: 400 (Subemenda nº 2 à Emenda nº 284)
 4 291 10 301 706 4 391 0001 4 4 99 10 8     A     10.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     10.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde
(despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 401 (Subemenda nº 2 à Emenda nº 266)
 4 291 10 301 706 4 391 0001 4 4 99 10 8     A     10.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     10.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde
(despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 402 (Emenda nº 248)
 4 291 10 301 706 4 391 0001 4 4 99 10 8     A     40.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     40.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde
(despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 403 (Emenda nº 241)
 4 291 10 301 706 4 391 0001 4 4 99 10 8     A     100.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     100.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde
(despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 404 (Subemenda nº 2 à Emenda nº 169)
 4 291 10 301 706 4 391 0001 4 4 99 10 8     A     55.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     55.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
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Objeto do gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde
(despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 405 (Emenda nº 162)
 4 291 10 301 706 4 391 0001 4 4 99 10 8     A     185.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     185.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde
(despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 406 (Emenda nº 128)
 4 291 10 301 706 4 391 0001 4 4 99 10 8     A     60.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     60.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde
(despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 407 (Emenda nº 120)
 4 291 10 301 706 4 391 0001 4 4 99 10 8     A     100.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     100.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde
(despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 408 (Emenda nº 114)
 4 291 10 301 706 4 391 0001 4 4 99 10 8     A     150.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     150.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde
(despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
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INCISO: 409 (Emenda nº 99)
 4 291 10 301 706 4 391 0001 4 4 99 10 8     A     120.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     120.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde
(despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 410 (Emenda nº 89)
 4 291 10 301 706 4 391 0001 4 4 99 10 8     A     75.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     75.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde
(despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 411 (Emenda nº 82)
 4 291 10 301 706 4 391 0001 4 4 99 10 8     A     150.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     150.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde
(despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 412 (Subemenda nº 2 à Emenda nº 4)
 4 291 10 301 706 4 391 0001 4 4 99 10 8     A     10.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     10.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde
(despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 413 (Subemenda nº 2 à Emenda nº 378)
 4 291 10 301 706 4 391 0001 4 4 99 10 8     A     10.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     10.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
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Objeto do gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde
(despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 414 (Emenda nº 387)
 4 291 10 301 706 4 391 0001 4 4 99 10 8     A     400.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     400.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde
(despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 415 (Subemenda nº 2 à Emenda nº 417)
 4 291 10 301 706 4 391 0001 4 4 99 10 8     A     10.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     10.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde
(despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 416 (Subemenda nº 2 à Emenda nº 426)
 4 291 10 301 706 4 391 0001 4 4 99 10 8     A     15.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     15.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde
(despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 417 (Emenda nº 431)
 4 291 10 301 706 4 391 0001 4 4 99 10 8     A     200.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     200.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde
(despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
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INCISO: 418 (Emenda nº 439)
 4 291 10 301 706 4 391 0001 4 4 99 10 8     A     110.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     110.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde
(despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 419 (Subemenda nº 2 à Emenda nº 477)
 4 291 10 301 706 4 391 0001 4 4 99 10 8     A     15.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     15.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde
(despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 420 (Emenda nº 483)
 4 291 10 301 706 4 391 0001 4 4 99 10 8     A     100.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     100.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde
(despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 421 (Subemenda nº 2 à Emenda nº 488)
 4 291 10 301 706 4 391 0001 4 4 99 10 8     A     10.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     10.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde
(despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 422 (Emenda nº 495)
 4 291 10 301 706 4 391 0001 4 4 99 10 8     A     200.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     200.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
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Objeto do gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde
(despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 423 (Emenda nº 504)
 4 291 10 301 706 4 391 0001 4 4 99 10 8     A     100.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     100.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde
(despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 424 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 517)
 4 291 10 301 706 4 391 0001 4 4 99 10 8     A     70.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     70.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde
(despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 425 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 525)
 4 291 10 301 706 4 391 0001 4 4 99 10 8     A     200.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     200.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde
(despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 426 (Emenda nº 529)
 4 291 10 301 706 4 391 0001 4 4 99 10 8     A     150.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     150.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde
(despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
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INCISO: 427 (Emenda nº 611)
 4 291 10 301 706 4 391 0001 4 4 99 10 8     A     170.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     170.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde
(despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 428 (Emenda nº 621)
 4 291 10 301 706 4 391 0001 4 4 99 10 8     A     100.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     100.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde
(despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 429 (Subemenda nº 2 à Emenda nº 645)
 4 291 10 301 706 4 391 0001 4 4 99 10 8     A     15.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     15.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde
(despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 430 (Emenda nº 764)
 4 291 10 301 706 4 391 0001 4 4 99 10 8     A     80.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     80.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde
(despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 431 (Emenda nº 795)
 4 291 10 301 706 4 391 0001 4 4 99 10 8     A     1.400.000,00
 1 451 06 421 178 4 350 0001 3 3 90 10 1     D     1.400.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
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Objeto do gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde
(despesas de capital)
Dedução: Secretaria de Estado de Defesa Social - 4350 - Unidades
Prisionais de Pequeno Porte / Novas Unidades (outras despesas
correntes)
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 432 (Emenda nº 797)
 4 291 10 301 706 4 391 0001 4 4 99 10 8     A     1.800.000,00
 1 451 06 421 178 4 350 0001 3 3 90 10 1     D     1.800.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde
(despesas de capital)
Dedução: Secretaria de Estado de Defesa Social - 4350 - Unidades
Prisionais de Pequeno Porte / Novas Unidades (outras despesas
correntes)
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 433 (Subemenda nº 2 à Emenda nº 434)
 4 291 10 301 706 4 391 0001 4 4 99 10 8     A     10.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     10.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde
(despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 434 (Emenda nº 607)
 4 291 10 302 044 4 308 0001 4 4 99 10 8     A     400.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1     D     400.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do gasto: Fortalecimento e Melhoria da Qualidade dos
Hospitais do Sistema Único de Saúde - Pro-Hosp (despesas de
capital)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 435 (Emenda nº 735)
 4 291 10 302 706 4 079 0001 3 3 99 10 8     A     900.000,00
 4 291 10 301 706 4 388 0001 3 3 40 10 1     D     900.000,00
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do gasto: Atenção à Saúde Mental Infanto-Juvenil (despesas
correntes)
Dedução: Fundo Estadual de Saúde - 4388 - Fortalecimento da Rede
Municipal de Saúde (outras despesas correntes)
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 436 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 736)
 4 291 10 306 708 4 072 0001 3 3 99 10 8     A     1.000.000,00
 4 291 10 126 708 2 094 0001 3 3 90 10 1     D     1.000.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do gasto: Estruturação e Operacionalização do Sistema
Nacional de Vigilância Alimentar e Nutricional - Sisvan (despesas
correntes)
Dedução: Fundo Estadual de Saúde - 2094 - Tecnologia da
Informação em Saúde (outras despesas correntes)
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 437 (Emenda nº 800)
 4 381 26 782 225 4 563 0001 4 4 99 10 8     A     1.000.000,00
 1 451 06 421 178 4 350 0001 3 3 90 10 1     D     1.000.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de
Desenvolvimento de Transportes
Objeto do gasto: Conservação de Rodovias - Funtrans (despesas de
capital)
Dedução: Secretaria de Estado de Defesa Social - 4350 - Unidades
Prisionais de Pequeno Porte / Novas Unidades (outras despesas
correntes)
--------------------------------------------------------------------------------

Anexo VI
(a que se refere o art. 11 da Lei n° , de de de )

I - A denominação e a finalidade da Ação 1.128 - Implantar Website
e Produção de Conteúdo - passam a ter a seguinte redação:

Denominação: “Implantação dos Núcleos de Saúde Psicossocial nas
Unidades Prisionais”

Finalidade: “Assegurar o atendimento à saúde psicossocial de 100%
(cem por cento) dos presos, por meio da implantação dos núcleos de
saúde e psicossocial em todas as unidades prisionais, atingindo trinta
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e quatro unidades credenciadas no Sistema Único de Saúde – SUS.”.
II - A denominação e a finalidade da Ação 1.129 - Elaboração do

Inventário e Restauração dos Bens Móveis dos Monumentos do
Circuito Cultural - passam a ter a seguinte redação:

Denominação: “Implantação dos Núcleos de Ensino e
Profissionalização nas Unidades Prisionais”

Finalidade: “Elevar o percentual de presos condenados participantes
de processo de elevação de escolaridade e profissionalização, por
meio da implantação de núcleos de ensino e profissionalização em
todas as unidades prisionais.”.

III - A denominação e a finalidade da Ação 1.131 - Recuperação,
Restauração e Adaptação de Edifícios do Circuito Cultural Praça da
Liberdade - passam a ter a seguinte redação:

Denominação: “Implantação de Núcleos Jurídicos nas Unidades
Prisionais”

Finalidade: “Assegurar a assistência jurídica de 100% (cem por
cento) dos presos, por meio da implantação de núcleos jurídicos em
todas as unidades prisionais.”.

IV - A denominação e a finalidade da Ação 1.132 – Recuperação,
Restauração e Adaptação de Edifícios do Arquivo Público Mineiro e
Ciat-Rainha da Sucata - passam a ter a seguinte redação:

Denominação: “Implantação das Comissões Técnicas de
Classificação nas Unidades Prisionais”

Finalidade: “Viabilizar a classificação e o acompanhamento de 100%
(cem por cento) dos presos, por meio da implantação das Comissões
Técnicas de Classificação - CTCs - em todas as unidades prisionais.”.

V - A denominação e a finalidade da Ação 1.134 - Implantação de
Sistema de Informações Culturais e Turísticas dos Municípios -
passam a ter a seguinte redação:

Denominação: “Melhoria da Segurança no Sistema Prisional”
Finalidade: “Oferecer condições de segurança às unidades

prisionais, dotando-as de infra-estrutura adequada à custódia de
presos.”.

VI - A denominação e a finalidade da Ação 1.224 - Divulgação do
Patrimônio Cultural - passam a ter a seguinte redação:

Denominação: “Implantação do Plano de Aceleração da
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Aprendizagem”
Finalidade: “Implantar plano de aceleração da aprendizagem e de

melhoria do desempenho dos alunos das regiões Norte,
Jequitinhonha-Mucuri e Rio Doce, a fim de superar a pobreza crônica
dessas regiões, sanando as suas deficiências educacionais.”.

VII - A denominação e a finalidade da Ação 1.225 – Gestão do
Acervo da Faop - passam a ter a seguinte redação:

Denominação: “Ampliação do Número de Escolas com Tempo
Integral”

Finalidade: “Aumentar o aprendizado dos alunos por meio da
ampliação do tempo diário de permanência na escola, com prioridade
para o atendimento de crianças e jovens em áreas de vulnerabilidade
social.”.

VIII - A denominação, o número e a finalidade da Ação 1.036 –
Modernização da Logística de Unidades Operacionais que Compõem
as Áreas Integradas (PC) - passam a ter a seguinte redação:

Denominação: “Ação 1.135 - Simplificação dos Processos Críticos
de Atendimento ao Público”

Finalidade: “Rever e simplificar os processos atuais, simplificar a
relação com o governo e a relação do Estado com o próprio Estado, o
cidadão e o empreendedor.”.

IX - A denominação e a  finalidade  da  Ação 1.048 - Certificação do
Café - Epamig - passam a ter a seguinte redação:

Denominação: “Implantação da Casa de Minas em São Paulo”
Finalidade: “Gerar novos negócios a partir da exposição do potencial

turístico mineiro, principalmente para o segmento de eventos e
negócios.”.

X - A denominação e a finalidade da Ação 1.105 - Melhoria de
Ligações e Acessos em Rodovias do Vale do Rio Doce - passam a ter
a seguinte redação:

Denominação: “Consolidação da Central Exportaminas”
Finalidade: “Consolidar a Central Exportaminas como unidade de

apoio ao empresário mineiro para o comércio exterior e também como
unidade de inteligência comercial sobre Minas Gerais.”.

XI - A denominação e a finalidade da Ação 1.110 - Conclusão dos
Projetos Existentes Fase II - passam a ter a seguinte redação:



2798

Denominação: “Desenvolvimento dos Portos Secos de Minas
Gerais”

Finalidade: “Incrementar o despacho e o desembaraço das
exportações e importações em território mineiro.”.

XII - A denominação e a finalidade da Ação 1.098 - Densificação da
Rede de Marcos Geodésicos de 1ª Ordem – passam a ter a seguinte
redação:

Denominação: “Implantação do Sistema de Avaliação da Rede de
Formação Profissional Local”

Finalidade: “Avaliar os Centros Vocacionais Tecnológicos - CVTs - e
telecentros da rede de formação profissional, obtendo informações
que alimentarão eventuais mudanças nesses centros, seja no plano
da gestão, seja na estratégia de implementação dos mesmos.”.

XIII - A denominação e a finalidade da Ação 4.103 - Projeto Endo-
Governamental - Estruturador - passam a ter a seguinte redação:

Denominação; “Apoio Financeiro ao Turismo nos Circuitos Turísticos
Mineiros”

Finalidade: “Apoiar financeiramente o turismo como atividade
geradora de renda, de forma a promover o desenvolvimento social e
cultural em cidades históricas e localidades que possuem potencial
turístico dentro dos circuitos turísticos de Minas Gerais.”.

XIV - A denominação e a finalidade da Ação 4.009 - Formação,
Qualificação e Capacitação de Recursos Humanos - passam a ter a
seguinte redação:

Denominação: “Transferência de Tecnologia Através de Mudas
Qualificadas”

Finalidade: “Apoiar o desenvolvimento do agronegócio mineiro, por
meio do fornecimento de material genético, insumos qualificados e
estabelecimento de banco de germoplasma.”.

XV - A denominação e a finalidade da Ação 4.022 - Estruturação e
Promoção da Estrada Real - PMMG - passam a ter a seguinte
redação:

Denominação: “Difusão de Tecnologia via Publicações”
Finalidade: “Difundir tecnologias geradas e adaptadas.”.
XVI - A denominação e a finalidade da Ação 1.021 - Integração da

Rede de Monitoramento da Qualidade da Água - passam a ter a
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seguinte redação:
Denominação: “Construção e Reforma de Unidades Prediais -

Fundação Ezequiel Dias –Funed”
Finalidade: “Construir, reformar e adequar as unidades prediais da

Funed, no sentido de atender à demanda reprimida de medicamentos
e às necessidades de mercado.”.

XVII - Substitua-se, na pág. 29 do Vol. IV, na Ação 2.096 -
Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Escolares - Ensino
Fundamental -, na obra nº 34, o termo “Belo Horizonte” por “Madre de
Deus de Minas, situado na região da Zona da Mata.”.

XVIII - A Ação 4.472 - Estudos e Planejamentos de Cadeias
Produtivas - fica transferida da Subfunção 664 - Propriedade Industrial
- para a Subfunção 661 - Promoção Industrial -, na Unidade
Orçamentária 1.46.1 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento
Econômico.

XIX - A obra nº 59 da Secretaria de Estado de Educação passa a ter
a seguinte redação: “Continuação da construção de prédio com doze
salas de aula para funcionamento de escola estadual de ensino
médio, na região da Cidade Alta, no Município de Juiz de Fora, no
valor de R$500.000,00 (quinhentos mil reais).”.

Observação: Os Anexos I a IV foram publicados, em suas
essencialidades, na edição do “Minas Gerais” do dia 12 de outubro de
2007. As disposições constantes nos Anexos V e VI serão
incorporadas pelo Poder Executivo aos Anexos I a IV, nos termos do
art. 11 desta lei.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
1.745/2007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.745/2007, de autoria do Gover nador do

Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Claro
dos Poções o imóvel que especifica, foi aprovado nos turnos
regimentais, 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
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final, que está de acordo com o aprovado.
PROJETO DE LEI N° 1.745/2007

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Claro dos
Poções o imóvel que especifica.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de

Claro dos Poções imóvel com área de 10.000m² (dez mil metros
quadrados), situado na Rua Cel. José Coelho de Araújo, Centro,
naquele Município, registrado sob o n° 335, a fls. 190 do Livro 2-1, no
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Bocaiúva.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” deste artigo
destina-se à instalação de centro educacional e à edificação de um
centro cultural, tecnológico e esportivo.

Art. 2° - O imóvel reverterá ao patrimônio do Estad o se, findo o
prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de
doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo
único do art. 1°.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 20 de dezembro de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

Agostinho Patrús Filho.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.760/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.760/2007, de autoria do Presi dente do Tribunal
de Contas, que dispõe sobre o Quadro de Cargos dos Serviços
Auxiliares da Secretaria do Tribunal de Contas do Estado de Minas
Gerais, foi aprovado no 2° turno, na forma do venci do 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° 1.760/2007
Altera o Quadro de Cargos dos Serviços Auxiliares da Secretaria do

Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Ficam criados, no Quadro de Cargos de Pro vimento Efetivo

dos Serviços Auxiliares da Secretaria do Tribunal de Contas,
constante no Anexo I da Lei n° 13.770, de 6 de deze mbro de 2000,
alterado pelo Anexo I desta lei:

I - quinze cargos de provimento efetivo de Técnico do Tribunal de
Contas, especialidade Técnico de Informática, nível superior de
escolaridade, código TC-NS-13;

II - dez cargos de provimento efetivo de Oficial do Tribunal de
Contas, especialidade Auxiliar de Informática, nível médio de
escolaridade, código TC-SG-10.

Art. 2° - Ficam criados, no Quadro Específico de Ca rgos de
Provimento em Comissão dos Serviços Auxiliares da Secretaria do
Tribunal de Contas, constante no Anexo I da Lei n° 12.974, de 28 de
junho de 1998, alterado pelo Anexo II desta lei, os seguintes cargos
de provimento em comissão, de recrutamento restrito a servidores
efetivos da carreira do Tribunal de Contas:

I - nove cargos de Coordenador de Área, código TC-CS-01;
II - quatro cargos de Assessor IV, código TC-DAS-05;
III - um cargo de Diretor III, código TC-DAS-02.
Art. 3° - Fica extinto com a vacância um cargo de p rovimento em

comissão de Supervisor V, código TC-CH-01, do Grupo de Chefia
Intermediária, constante no Anexo I da Lei n° 12.97 4, de 1998.

Art. 4° - Fica transformado em cargo de Diretor Adj unto, código TC-
DAS-03, o cargo de Diretor-Tesoureiro, código TC-DAS-04, constante
no Anexo I da Lei n° 12.974, de 1998.

Art. 5° - O Quadro A do Anexo I da Lei n° 13.770, d e 2000, passa a
vigorar na forma do Anexo I desta lei.

Art. 6° - O item I - Quadro Específico de Proviment o em Comissão –
do Anexo I da Lei n° 12.974, de 1998, passa a vigor ar na forma do
Anexo II desta lei.

Art. 7° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 20 de dezembro de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

Agostinho Patrús Filho.
Anexo I
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(a que se refere o art. 5° da Lei n° ..., de ... de  ... de 2007)
  * -  A tabela referente ao Anexo I - Quadro A (a que se refere o
"caput" do art. 1° da Lei n° 13.770, de 6 de dezemb ro de 2000) -
Quadro de Cargos de Provimento Efetivo dos Serviços Auxiliares da
Secretaria do Tribunal de Contas  foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 27.12.2007.

Anexo II
(a que se refere o art. 6° da Lei n° ..., de ... de  ... de 2007)

  * -  A tabela referente ao Anexo I (a que se refere o art. 1° da Lei n°
12.974, de 28 de junho de 1998) - Quadro Específico de Provimento
em Comissão foi publicada no “Diário do Legislativo” de 27.12.2007.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº
1.770/2007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei nº 1.770/2007, de autoria do Governador do

Estado, que 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,
foi aprovado no 2º 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 § 1º do art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.770/2007
Altera as Leis Delegadas nº 120 e nº 123, de 25 de janeiro de 2007,

as Leis Delegadas nº 174 e nº 175, de 26 de janeiro de 2007, e a Lei
nº 11.456, de 25 de abril de 1994.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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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; o art. 8º-D 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 deste artigo,
segundo padrões de planejamento geoeconômico 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 com a seguinte redação:
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“Art. 6º - Fica assegurada ao servidor ocupante de cargo 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, que tenha curso
superior gratificação de 10% (dez por cento), calculada sobre o
vencimento básico do cargo ou da função de que seja detentor.

Parágrafo único - Não fará jus à gratificação de que trata o ‘caput’ o
servidor que 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 2004, o art. 8º-D da Lei nº 15.301,
de 2004, o art. 1º da Lei nº 6.499, de 1974, e aos Cargos de Natureza
Especial de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 1º da Lei Delegada nº
174, 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, o art. 8º-D da Lei nº 15.301, de 2004,
e o art. 1º da Lei nº 6.499, de 4 de 1974, poderá optar:

I - pela remuneração do cargo de provimento em comissão;
II - pela remuneração de seu cargo efetivo acrescida de 20% (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 4 de junho 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 “caput” do art. 6º da Lei Delegada
nº 108, de 29 de janeiro de 2003.

Art. 8º - Ficam criados, no Quadro Geral de Cargos de Provimento
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em Comissão de que trata o art. 1º da Lei Delegada nº 174, de 2007,
dois cargos DAD-9, sendo um lotado no Escritório de Representação
do Governo do Estado de Minas Gerais em São Paulo, e outro, no
Escritório de Representação do Governo do Estado de Minas Gerais
no Rio de Janeiro.

§ 1º - Em decorrência do disposto no “caput” deste artigo, 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 “caput” do 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 - Fica revogado o art. 22 da Lei Delegada nº 175, de 26 de
janeiro de 2007.

Art. 12 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 20 de dezembro de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

Agostinho Patrús Filho.
Anexo I

(a que se refere o art. 5º da Lei nº ..., de ... de ... de 2007)
Valor da VTI de Cargos do Quadro Geral de Cargos de Provimento
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em Comissão da Administração Direta do Poder Executivo
* - A tabela referente ao subitem I.1 - Cargos de Natureza Especial

foi publicada no “Diário do Legislativo” de 27.12.2007.
* - A tabela referente ao subitem I.2 - Quadro de cargos de

provimento em comissão específicos da Secretaria de Estado de
Educação foi publicada no “Diário do Legislativo” de 27.12.2007.

* - A tabela referente ao subitem I.3 - Quadro de cargos de
provimento em comissão específicos da Polícia Civil do Estado de
Minas Gerais foi publicada no “Diário do Legislativo” de 27.12.2007.

Anexo II
(a que se refere o § 1º do art. 8º da Lei nº ..., de ... de ... de 2007)

“Anexo IV
Quantitativo de Valores Unitários e Cargos de Provimento em

Comissão
(...)
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 subitem IV.2.11.10 - Escritório de

Representação do Governo do Estado de Minas Gerais em São Paulo
foi publicada no “Diário do Legislativo” de 27.12.2007.

(...)
* - A tabela referente ao subitem 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 27.12.2007.

Anexo III
(a que se refere o § 2º do art. 8º 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 27.12.2007.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
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1.786/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.786/2007, de autoria do Deput ado Luiz
Humberto Carneiro, que institui o Dia do Produtor Rural, 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° 1.786/2007
Institui o Dia do Produtor Rural.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica instituído o Dia do Produtor Rural, a ser celebrado

anualmente no dia 7 de julho.
Art. 2° - Na data a que se refere esta lei serão de senvolvidos, no

Estado, especialmente nas escolas públicas, palestras, debates e
seminários, entre outros eventos voltados à valorização do produtor
rural.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 20 de dezembro de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Agostinho Patrús Filho, relator -

Gilberto Abramo - Vanderlei Jangrossi.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº

1.854/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.854/2007, de autoria do Gover nador do
Estado, que altera as Leis n° 11.730, de 30 de deze mbro de 1994, n°
15.301, de 10 de agosto de 2004, n° 15.470, de 13 d e janeiro de 2005,
e n° 15.961, de 30 de dezembro de 2005, e dá outras  providências, foi
aprovado no 2° turno, com a Emenda n° 1 ao vencido no 1° turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 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.
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PROJETO DE LEI Nº 1.854/2007
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 d e 2005, e n°
15.961, de 30 de dezembro de 2005, institui a Gratificação de
Escolaridade, Desempenho e Produtividade Individual e Institucional -
Gedama - e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Ficam acrescentados ao art. 6° da Lei n° 11.730, de 30 de

dezembro de 1994, os seguintes §§ 1° e 2°:
“Art. 6° - (...)
§ 1° - A gratificação de que trata o “caput” será i ncorporada 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-se qualquer tempo inferior a setecentos
e trinta dias de interrupção.

§ 2° - Sendo o período de percepção da 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 um décimo do valor da
gratificação percebida.”.

Art. 2° - Fica transformado, a partir de 11 de agos to de 2004, em um
cargo de Assistente Executivo de Defesa Social, a que se refere o
inciso II do art. 1° da Lei n° 15.301, de 10 de ago sto de 2004, um
cargo de Auxiliar Administrativo, lotado no Corpo de Bombeiros Militar,
correspondente à função pública a que se refere a Lei n° 10.254, de
20 de julho de 1990, cujo detentor foi efetivado em decorrência do
disposto nos arts. 105 e 106 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias da Constituição do Estado, acrescidos pela Emenda à
Constituição n° 49, de 13 de junho de 2001.

§ 1° - Ficam convalidados os atos decorrentes da oc upação do
cargo de Assistente Executivo de Defesa Social a que se refere o
“caput”.

§ 2° - A Tabela IV.1 do Anexo IV da Lei n° 15.301, de 2004, passa a
vigorar na forma do Anexo I desta lei.

Art. 3° - Fica criado, em 14 de janeiro de 2005, um  cargo de Agente
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Gráfico, lotado na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão -
Seplag -, que fica transformado, na mesma data, em um cargo de
Auxiliar de Serviços Governamentais, a que se refere o inciso II do art.
1° da Lei n° 15.470, de 13 de janeiro de 2005, fica ndo convalidados os
atos decorrentes da ocupação deste cargo.

Parágrafo único - A quantidade de cargos da carreira de Auxiliar de
Serviços Governamentais, constante no item I.1.2 do Anexo I da Lei n°
15.470, de 2005, passa a ser de cento e setenta e quatro.

Art. 4° - Os itens II.2.1 e II.2.2 do Anexo II da L ei n° 15.470, de 2005,
passam a vigorar na forma constante no Anexo II desta lei.

Art. 5° - Na linha correspondente ao nível VI da ta bela de
vencimento básico referente à carga horária de quarenta horas
semanais da carreira de Gestor Ambiental, constante no item IV.3.1
do Anexo IV da Lei n° 15.961, de 30 de dezembro de 2005, os termos
“pós-graduação ‘lato sensu’ ou ‘stricto sensu’ ” passam a vigorar como
“pós-graduação ‘stricto sensu’ ”.

Art. 6° - Fica instituída a Gratificação de Escolar idade, Desempenho
e Produtividade Individual e Institucional - Gedama -, devida, nas
condições estabelecidas neste artigo e na forma que dispuser o
regulamento, aos ocupantes de cargo de provimento efetivo e aos
detentores de função pública das carreiras do Grupo de Atividades de
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a que se refere o art.
1° da Lei n° 15.461, de 13 de janeiro de 2005.

§ 1° - A Gedama será atribuída mensalmente, a parti r de 1° de
outubro de 2007, aos servidores em efetivo exercício, mediante
pontuação aferida com base na escolaridade, no tempo de serviço e
nas avaliações de desempenho individual e institucional.

§ 2° - A pontuação de que trata o § 1° observará os  seguintes limites
máximos por servidor:

I - três mil pontos, para as carreiras de Analista Ambiental, Gestor
Ambiental e Técnico Ambiental;

II - quatro mil pontos, para a carreira de Auxiliar Ambiental.
§ 3° - O ponto unitário da Gedama corresponde a 0,0 32% (zero

vírgula zero trinta e dois por cento) do valor do vencimento básico do
grau J do nível VI referente à carreira e à jornada de trabalho do
servidor pertencente ao Grupo de Atividades de Meio Ambiente e
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Desenvolvimento Sustentável, conforme tabela constante no Anexo IV
da Lei n° 15.961, de 2005.

§ 4° - Serão deduzidos da Gedama os valores acresci dos à
remuneração do servidor a partir de 1° de outubro d e 2007, em virtude
de reajuste do vencimento básico, alteração do posicionamento ou
concessão de vantagem pecuniária de caráter permanente.

Art. 7° - Poderá optar pela ampliação da jornada de  trabalho de vinte
para trinta horas semanais ou de trinta para quarenta horas semanais,
mediante aprovação da Câmara de Coordenação Geral,
Planejamento, Gestão e Finanças, o servidor que, na data de
publicação desta lei, for ocupante de cargo de provimento efetivo ou
detentor de função pública e que, no período de 1° de janeiro de 2002
até a data de publicação desta lei, tenha percebido, por no mínimo
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 n° 833, de 5 de março de 1993, autorizada pe la Comissão
Estadual de Política de Pessoal - CEP.

§ 1° - O servidor a que se refere o inciso II do § 2° do art. 51 da Lei
n° 15.462, de 13 de janeiro de 2005, poderá optar p ela ampliação da
jornada de dezesseis para trinta horas semanais, de vinte para
quarenta horas semanais ou de doze para vinte e quatro horas
semanais, desde que atenda aos requisitos previstos no “caput” deste
artigo.

§ 2° - Após a aprovação da Câmara de Coordenação Ge ral,
Planejamento, Gestão e Finanças, o servidor terá acrescido ao seu
vencimento básico o valor do Adicional de Dedicação Integral
percebido, e será posicionado no nível e no grau correspondentes ao
novo valor de vencimento básico da tabela relativa à jornada de
trabalho de vinte e quatro, trinta ou quarenta horas semanais,
conforme o caso, na forma de regulamento.

§ 3° - Na hipótese de inexistência de tabela corres pondente à
jornada de trabalho de quarenta horas semanais para o cargo ou a
função do servidor que houver manifestado opção por essa jornada, o
servidor será posicionado na tabela vigente na data de publicação
desta lei no nível e no grau correspondentes ao novo valor do seu
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vencimento básico, na forma de regulamento.
§ 4° - Caso a soma do vencimento básico percebido n a data de

publicação desta lei com o valor do Adicional de Dedicação Integral
resulte em importância superior ao valor do vencimento básico final da
tabela em que ocorrer o posicionamento de que tratam os §§ 2° e 3°,
o servidor perceberá a diferença a título de vantagem pessoal.

§ 5° - A vantagem pessoal decorrente da aplicação d o § 4° será
incorporada à remuneração do servidor para efeito de aposentadoria e
somente servirá de base de cálculo para o adicional por tempo de
serviço adquirido até a data da promulgação da Emenda à
Constituição da República n° 19, de 4 de junho de 1 998.

§ 6° - O servidor ocupante de cargo de provimento e fetivo ou função
pública de Médico, lotado no Quadro de Pessoal da Fhemig, que
cumpre jornada de trabalho de doze horas semanais poderá,
mediante aprovação da Câmara de Coordenação Geral,
Planejamento, Gestão e Finanças, optar pela jornada de trabalho de
vinte e quatro horas semanais, com tabela de vencimentos
proporcional à carga horária.

§ 7° - O disposto neste artigo aplica-se exclusivam ente ao servidor
em efetivo exercício na Fhemig.

Art. 8° - O servidor inativo, aposentado em cargo d e provimento
efetivo ou função pública da Fhemig cuja jornada de trabalho tenha
sido ampliada nos termos do art. 7°, que faça jus à  paridade, na forma
da Constituição da República, será posicionado, por meio de decreto,
no nível e no grau correspondentes ao novo valor do provento,
constante, conforme o caso, na tabela relativa à jornada de trabalho
de vinte e quatro, trinta ou quarenta horas semanais.

Parágrafo único - Na hipótese de inexistência de tabela
correspondente à jornada de trabalho de trinta ou quarenta horas
semanais para o cargo ou função em que se deu a aposentadoria, o
servidor a que se refere o “caput” será posicionado na tabela vigente
na data de publicação desta lei, no nível e no grau correspondentes
ao novo valor do seu provento, na forma de regulamento.

Art. 9° - O posicionamento de que tratam os §§ 2° e  3° do art. 7° e o
art. 8° terá vigência a partir da data de publicaçã o desta lei e será
formalizado por meio de resolução conjunta dos dirigentes da
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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. 10 -Ficam convalidados os pagamentos efetuados a título de
Adicional de Dedicação Integral até a data de publicação desta lei.

Art. 11 - Fica vedado o pagamento do Adicional de Dedicação
Integral a partir da data de publicação desta lei.

Art. 12 - A publicação de ato de exoneração de servidor do Poder
Executivo, ocorrida no sábado ou em feriado, simultaneamente ao de
nomeação para ocupar outro cargo, também pertencente a quadro de
pessoal do Poder Executivo, não rompe o vínculo com o serviço
público estadual nem interrompe a contagem de tempo de serviço,
desde que a posse e o início do exercício no novo cargo se dêem no
primeiro dia útil subseqüente.

Art. 13 - Fica revogado o art. 10 da Lei n° 8.511, de 28 de dezembro
de 1983.

Art. 14 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 20 de dezembro de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Agostinho Patrús Filho, relator -

Gláucia Brandão.
Anexo I

(a que se refere o § 2° do art. 2° da Lei n° , de d e de 2007)
“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 subitem 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 27.12.2007.

Anexo II
(a que se refere o art. 4° da Lei n°, de de de 2007 )

“Anexo II
(a que se refere o art. 4° da Lei n° 15.470, de 13 de janeiro de 2005)
Atribuições dos Cargos das Carreiras do Grupo de Atividades de

Gestão, Planejamento, Tesouraria, Auditoria e Político-Institucionais
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(...)
II.2 - (...)
II.2.1 - Carreira de Agente Governamental:
Executar atividades administrativas, efetuando anotações,

controlando informações, digitando e encaminhando
correspondências; analisar processos e redigir informações, aplicando
leis e regulamentos; organizar e manter atualizados cadastros e
outros instrumentos de controle administrativo; apresentar relatórios
de trabalho; realizar levantamento de dados para subsidiar a
execução de projetos; executar os projetos implantados; exercer e
coordenar o acompanhamento das atividades específicas de cada
área; exercer atividades inerentes às competências do órgão em que
estiver lotado, compatíveis com o grau de escolaridade exigido para o
nível do cargo.

II.2.2 - Carreira de Gestor Governamental:
Emitir pareceres e apresentar relatórios de trabalho; realizar

pesquisas, estudos, análises, planejamento, implantação, supervisão,
coordenação e controle de trabalhos; elaborar projetos e planos e
implementar sua execução; planejar e executar políticas públicas de
recursos humanos, de comunicação social e cerimonial, de
orçamento, de recursos logísticos e tecnológicos e de modernização
administrativa; exercer atividades específicas de nível superior,
respeitada a legislação que regulamenta cada profissão; exercer
atividades inerentes às competências do órgão em que estiver lotado,
compatíveis com o grau de escolaridade exigido para o nível do
cargo.”.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
1.879/2007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.879/2007, de autoria do Gover nador do

Estado, que autoriza o Poder Executivo a contratar operação de
crédito com o Banco Internacional para Reconstrução e
Desenvolvimento - BIRD, foi aprovado no 2º turno, na forma do
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
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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° 1.879/2007

Autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito com o
Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a contr atar operação de

crédito com o Banco Internacional para Reconstrução e
Desenvolvimento - Bird -, em moeda estrangeira, até o limite
correspondente a R$1.900.000.000,00 (um bilhão e novecentos
milhões de reais), valor este que poderá ser atualizado pela variação
no Índice Geral de Preços - IGP-DI apurada desde dezembro de 2006
pela Fundação Getúlio Vargas.

§ 1° A operação de crédito a que se refere o “caput ” destina-se ao
financiamento de programas integrantes, em especial, das áreas de
resultado definidas na Lei n° 17.007, de 28 de sete mbro de 2007, que
atualiza o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado, a seguir
relacionadas:

I - Educação de Qualidade;
II - Protagonismo Juvenil;
III - Vida Saudável;
IV - Investimento e Valor Agregado da Produção;
V - Inovação, Tecnologia e Qualidade;
VI - Logística de Integração e Desenvolvimento;
VII - Desenvolvimento do Norte de Minas, Jequitinhonha, Mucuri e

Rio Doce;
VIII - Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva;
IX - Qualidade Ambiental;
X - Defesa Social;
XI - Rede de Cidades e Serviços;
XII - Qualidade e Inovação em Gestão Pública;
XIII - Qualidade Fiscal.
§ 2° - Os recursos de que trata o “caput” serão alo cados em projetos

estruturadores previstos no Plano Plurianual de Ação Governamental
para o período 2008-2011 e consignados nas correspondentes Leis
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Orçamentárias Anuais, e poderão ser parcialmente destinados à
quitação de dívidas.

Art. 2° - Fica o Poder Executivo autorizado a ofere cer como
contragarantia à União as receitas geradas pelos tributos a que se
refere o art. 155, e os recursos de que tratam os arts. 157 e 159, I, “a”,
e II da Constituição Federal.

Art. 3° - O orçamento do Estado consignará anualmen te os recursos
necessários ao atendimento das despesas relativas à amortização do
principal e ao pagamento de juros e demais encargos decorrentes da
operação de crédito autorizada por esta lei.

Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 20 de dezembro de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

Vanderlei Jangrossi - Antônio Júlio.
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 28 DE DEZEMBRO DE 2007

ATAS
ATA DA 123ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 20/12/2007
Presidência dos Deputados Alberto Pinto Coelho e Doutor Viana

Sumário: Comparecimento - Abertura - Questão de ordem - 1ª Parte:
1ª Fase (Expediente): Ata; discurso do Deputado Antônio Júlio;
aprovação - Correspondência: Mensagens nºs 144, 145 e 146/2007
(encaminhando o Projeto de Lei nº 1.973/2007, a Proposta de
Emenda à Constituição nº 40/2007 e emenda ao Projeto de Lei nº
1.876/2007, respectivamente), do Governador do Estado - Ofício - 2ª
Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de
Lei nºs 1.974 a 1.977/2007 - Requerimentos nºs 1.721 a 1.741/2007 -
Requerimentos dos Deputados Adalclever Lopes, Fábio Avelar,
Vanderlei Miranda, Weliton Prado, Délio Malheiros, Eros Biondini e Gil
Pereira, da Deputada Maria Lúcia Mendonça e da Comissão de
Direitos Humanos (3) - Comunicações: Comunicações das
comunicações das Comissões de Política Agropecuária, de
Transporte, de Assuntos Municipais, de Administração Pública, do
Trabalho, de Educação, de Segurança Pública e de Saúde - Oradores
Inscritos: Discursos dos Deputados Eros Biondini, Weliton Prado e
Domingos Sávio - Suspensão e reabertura da reunião - 2ª Parte
(Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições - Decisão da Mesa -
Designação de Comissões: Comissões Especiais para Emitir Parecer
sobre as Propostas de Emenda à Constituição nºs 38 e 39/2007 -
Comunicação da Presidência - Leitura de Comunicações - Despacho
de Requerimentos: Requerimentos da Deputada Maria Lúcia
Mendonça e dos Deputados Fábio Avelar, Vanderlei Miranda, Eros
Biondini, Weliton Prado e Délio Malheiros; deferimento - Palavras do
Sr. Presidente - Votação de Requerimentos: Requerimentos da
Comissão de Direitos Humanos (3); aprovação - 2ª Fase: Palavras do
Sr. Presidente - Discussão e Votação de Proposições: Requerimento
do Deputado Padre João; aprovação - Prosseguimento da discussão,
em turno único, do Projeto de Lei nº 1.615/2007; discursos dos
Deputados Padre João e Weliton Prado; encerramento da discussão;
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suspensão e reabertura da reunião; requerimento da Deputada Elisa
Costa; deferimento; votação do projeto, salvo emendas, subemendas
e destaque; aprovação; verificação de votação; inexistência de
quórum para votação; anulação da votação; renovação da votação do
projeto, salvo emendas, subemendas e destaque; aprovação; votação
das emendas e subemendas com parecer pela aprovação, aprovação;
prejudicialidade das Emendas nºs nºs 1 a 4, 6, 7, 11, 13 a 21, 24 a 45,
47, 48, 50 a 52, 54 a 59, 61 a 71, 73 a 75, 77 a 85, 87, 89, 94 a 97,
103, 104, 110, 113, 114, 116, 117, 118, 120 a 122, 128, 132, 134, 135,
140, 144, 145, 153, 155, 156, 158, 160 a 164, 167, 169, 170, 172, 173,
177 a 185, 189 a 191, 194, 195, 198, 199, 202, 204 a 208, 210 a 212,
215, 216 a 220, 224, 225, 254 a 258, 261 a 263, 265, 266, 268, 275,
281, 283, 300, 302, 306 a 310, 312, 314 a 317, 321 a 323, 329 a 331,
335, 339, 340, 343 a 348, 350 a 359, 361, 367, 371, 372, 377 e 378;
votação das emendas com parecer pela rejeição, salvo destaque;
rejeição; votação da Emenda nº 109; aprovação - Discussão, em 2º
turno, do Projeto de Lei Complementar nº 34/2007; apresentação da
Emenda n° 6; encerramento da discussão; requeriment o da Deputada
Elisa Costa; deferimento; votação nominal do projeto, salvo emendas
e destaque; aprovação na forma do vencido em 1º turno; votação
nominal das Emendas nºs 1 a 4; aprovação; votação nominal da
Emenda nº 5; rejeição; votação nominal da Emenda nº 6; aprovação;
declaração de voto - Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nº
1.377/2007; aprovaçao com a Emenda nº 1 - Discussão, em turno
único, do Projeto de Lei nº 1.786/2007; aprovação - Discussão, em 2º
turno, do Projeto de Lei nº 18/2007; aprovação na forma do vencido
em 1º turno - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 27/2007;
aprovação na forma do Substitutivo nº 1 - Discussão, em 2º turno, do
Projeto de Lei nº 30/2007; aprovação na forma do vencido em 1º turno
- Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 56/2007; aprovação na
forma do vencido em 1º turno - Discussão, em 2º turno, do Projeto de
Lei nº 73/2007; discurso do Deputado Rêmolo Aloise; encerramento
da discussão; votação do projeto; aprovação na forma do vencido em
1º turno - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 389/2007;
discurso do Deputado Sargento Rodrigues; questão de ordem; não-
recebimento da Emenda nº 1; discursos dos Deputados Sargento
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Rodrigues e Gustavo Valadares; questões de ordem; discurso do
Deputado Gustavo Valadares; questão de ordem; discursos dos
Deputados Gustavo Valadares e Sargento Rodrigues; questões de
ordem; requerimento do Deputado Antônio Júlio; aprovação do
requerimento - Prorrogação da reunião - Discussão, em 2º turno, do
Projeto de Lei nº 641/2007; aprovação na forma do vencido em 1º
turno - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 700/2007;
aprovação na forma do vencido em 1º turno - Discussão, em 2º turno,
do Projeto de Lei nº 817/2007; aprovação - Discussão, em 2º turno, do
Projeto de Lei nº 885/2007; aprovação na forma do vencido em 1º
turno - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 1.116/2007;
discurso do Deputado Deputado Irani Barbosa; questão de ordem;
suspensão e reabertura da reunião; apresentação do Substitutivo nº 2;
encerramento da discussão; requerimento do Deputado Carlos
Pimenta; aprovação; verificação de votação; ratificação da aprovação
do requerimento; votação do Substitutivo nº 2 ao vencido em 1º turno;
aprovação; verificação de votação; ratificação da aprovação do
Substitutivo nº 2 ao vencido em 1º turno; prejudicialidade do
Substitutivo nº 1; declarações de voto; questões de ordem -
Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 1.745/2007; aprovação
na forma do vencido em 1º turno - Discussão, em 2º turno, do Projeto
de Lei nº 1.760/2007; aprovação na forma do vencido em 1º turno;
verificação de votação; ratificação da aprovação; declaração de voto -
Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 1.770/2007; aprovação
na forma do vencido em 1º turno - Discussão, em 2º turno, do Projeto
de Lei nº 1.805/2007; aprovação na forma do vencido em 1º turno,
com as Emendas nºs 1 a 3 - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei
nº 1.854/2007; apresentação da Emenda nº 1; encerramento da
discussão; discurso do Deputado Doutor Rinaldo; leitura da Emenda
nº 1; votação do projeto, salvo emenda; aprovação na forma do
vencido em 1º turno; votação da Emenda nº 1; aprovação - Discussão,
em 2º turno, do Projeto de Lei nº 1.876/2007; apresentação da
Emenda nº 1; encerramento da discussão; votação do projeto, salvo
emenda; aprovação; votação da Emenda nº 1; aprovação - Discussão,
em 1º turno, do Projeto de Lei nº 32/2007; aprovação na forma do
Substitutivo nº 1, com as Emendas nºs 1 e 2 - Discussão, em 1º turno,
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do Projeto de Lei nº 896/2007; aprovação na forma do Substitutivo nº
1 - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.046/2007;
apresentação das Emendas nºs 1 e 2; encerramento da discussão;
encaminhamento das emendas com o projeto à Comissão de
Educação - Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nº
1.616/2007; discursos dos Deputados Carlos Mosconi e Weliton Prado
- Encerramento.

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

Carvalho - Dinis Pinheiro - Tiago Ulisses - Alencar da Silveira Jr. -
Adalclever Lopes - Ademir Lucas - Agostinho Patrús Filho - Almir
Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos Arantes
- Antônio 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 - 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 - 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 - 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 Alberto Pinto Coelho) - Às 14 horas, 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.

Questão de Ordem
O Deputado Rêmolo Aloise - Nobre Presidente, gostaria que V. Exa.
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conferisse o quórum de 26 Deputados para a reabertura da reunião.
Não é recomposição, pois ela não cabe neste caso.

O Sr. Presidente - A Presidência abriu a reunião adotando o
procedimento de praxe de se tomar como base para a lista de
comparecimento a presença registrada na reunião realizada pela
manhã, e que foi encerrada por decurso de prazo.

O Deputado Rêmolo Aloise - Gostaria de cumprimentar V. Exa., que
se tornou um excelente Presidente e regimentalista, ao encerrar uma
reunião e abrir outra contando o quórum da anterior. Não há aqui 26
Deputados para a abertura.

O Sr. Presidente - Deputado Rêmolo Aloise, já houve
questionamento idêntico feito nesta Casa e Decisão da Presidência
sobre o assunto. A Presidência passa, então, a fazer a leitura dessa
Decisão.

(- Lê decisão proferida na 69ª Reunião Extraordinária, em
13/11/2003, publicada na edição do dia 20/11/2003.).

O Sr. Presidente - Sendo assim, Deputado Rêmolo Aloise, a
Presidência considera improcedente a questão de ordem suscitada
por V. Exa.

O Deputado Rêmolo Aloise - Nobre Deputado Alberto Pinto Coelho,
entendo perfeitamente o que V. Exa. expôs a este Plenário. Salvo
engano, quando se encerra uma reunião e se inicia outra, o mínimo
que se precisa é de quórum para reabri-la. No momento em que V.
Exa. abriu a reunião, não estavam presentes nesta Casa 26
Deputados. V. Exa. buscou critério usado anteriormente para fazer a
abertura que propõe. O nobre Deputado Domingos Sávio, afoito, pediu
recomposição de quórum. Engano total. Talvez ele não conheça o
Regimento Interno, mas ainda terá muito tempo para tal. Você chegou
aqui para falar. Por ser uma questão menor, e os Deputados querem
trabalhar, acredito que V. Exa. Tenha encontrado um dispositivo extra-
regimental para dar continuação aos trabalhos. Como o nobre
Deputado Padre João admite abrir uma reunião sem quórum, não
posso, de forma alguma, ser contrário à vontade da maioria desta
Casa. Em vista disso, espero que V. Exa. entenda minha questão de
ordem e acate a decisão, de 1999, do precedente do Deputado
Rogério Correia, para podermos continuar os trabalhos como V. Exa.
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deseja.
O Sr. Presidente - Agradeço a compreensão de V. Exa.

Respondendo à questão de ordem, a decisão da Mesa é assentada
em deliberação já praticada neste Parlamento. Com a palavra, o Sr.
2º-Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

1ª Parte
1ª Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado Carlin Moura, 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 Antônio Júlio.
O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, tenho um

questionamento. Encerramos a reunião no final do prazo regimental, e
o PPAG ainda está em discussão, ou seja, sua discussão ainda não
se encerrou.

O Sr. Presidente - Permanece em discussão.
O Deputado Antônio Júlio - Estava prestando atenção à ata, e ela

não falou a respeito. Encerrou a reunião, mas não a discussão, é
isso?

O Sr. Presidente - Não encerrou, permanece a discussão.
O Deputado Antônio Júlio - Estou satisfeito, obrigado.
O Sr. Presidente - Não havendo retificação a ser feita na ata, dou-a

por aprovada.
Correspondência

b- O Deputado Dinis Pinheiro, 1º-Secretário, lê a seguinte
correspondência:

MENSAGEM Nº 144/2007
Belo Horizonte, 20 de dezembro de 2007.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Encaminho a Vossa Excelência, para exame e deliberação dessa

Egrégia Assembléia Legislativa, o projeto de lei que altera as Leis nº
15.462, de 13 de janeiro de 2005, nº 15.786, de 27 de outubro de
2005, a Lei Delegada nº 175, de 26 de janeiro 2007, e dá outras
providências. As medidas propostas no projeto de lei ora
encaminhado contemplam as carreiras do Grupo de Atividades de
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Saúde, compreendendo a Secretaria de Estado da Saúde, a
Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, a Fundação
Ezequiel Dias, a Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia de
Minas Gerais e a Escola de Saúde Pública do Estado de Minas
Gerais.

A finalidade precípua do referido projeto de lei consiste na
valorização dos servidores que atuam na área da saúde. Para tal fim,
propõe-se o reajuste das tabelas de vencimento básico de todas as
carreiras do Grupo de Atividades de Saúde, bem como a ampliação
das categorias profissionais contempladas com o abono de serviços
de emergência, no âmbito da FHEMIG.

Paralelamente, o projeto busca adequar o Plano de Carreiras às
atuais demandas dos órgãos e entidades que compõem o Grupo de
Atividades de Saúde, por meio da alteração de regras pertinentes à
jornada de trabalho, aos requisitos para ingresso nas carreiras e ao
quantitativo de cargos.

O projeto de lei contempla, ainda, a regularização da jornada de
trabalho dos médicos designados para funções gratificadas na
FUNED, na FHEMIG e na HEMOMINAS, bem como a inclusão das
funções de chefia e supervisão no rol de atribuições das Funções
Gratificadas Hospitalares da FHEMIG.

Entre as inovações contidas no projeto, destaca-se a criação das
carreiras de Técnico em Educação e Pesquisa em Saúde e Analista
em Educação e Pesquisa em Saúde, destinadas à Escola de Saúde
Pública do Estado de Minas Gerais.

O conjunto das propostas denota o intento de fornecer condições
mais adequadas de funcionamento aos órgãos e entidades do Grupo
de Atividades de Saúde, visando proporcionar maior qualidade e
eficiência na prestação de serviços públicos.

Essas, Senhor Presidente, são as razões que me levam a expor a
seus Nobres Pares o presente projeto de lei.

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
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nº 15.462, de 13 de janeiro de 2005, nº 15.786, de 27 de outubro de
2005, a Lei Delegada nº 175, de 26 de janeiro 2007, e dá outras
providências.

Os esclarecimentos sobre as alterações propostas na legislação
pertinente às carreiras do Grupo de Atividades de Saúde são os
seguintes:

Os arts. 1º e 3º decorrem de solicitação da FHEMIG e alteram as
regras pertinentes à jornada de trabalho e aos requisitos para ingresso
na carreira de Profissional de Enfermagem. O art. 1º estabelece a
jornada de quarenta horas semanais, e o art. 3º prevê a possibilidade
de ingresso no nível VI da referida carreira, com exigência de pós-
graduação “lato sensu”. Trata-se de medidas necessárias para
permitir o ingresso de Profissionais de Enfermagem com carga horária
e formação mais adequadas às demandas da referida entidade.

O art. 2º corrige distorção referente aos requisitos de ingresso na
carreira de Analista de Saúde e Tecnologia, da FUNED. Com a
redação proposta no anteprojeto de lei, a exigência de pós-graduação
“stricto sensu” para ingresso na carreira, que hoje alcança os níveis III
e IV, ficará restrita ao nível IV.

Os arts. 4º e 5º promovem a ampliação do quantitativo de cargos da
carreira de Profissional de Enfermagem, que será compensada com a
extinção de cargos vagos das carreiras de Técnico Operacional da
Saúde e Analista de Gestão e Assistência à Saúde. A proposta
permitirá o ingresso e a alocação de profissionais nas funções em que
há maior carência de servidores, no âmbito da FHEMIG.

O art. 6º corrige distorção existente na HEMOMINAS, determinando
o posicionamento dos Técnicos de Patologia Clínica que cumprem
jornada de 32 horas semanais na tabela correspondente à jornada de
30 horas semanais. Os referidos servidores, que atualmente estão
posicionados na tabela de 40 horas semanais da carreira de
Assistente Técnico de Hematologia e Hemoterapia, passarão a
cumprir jornada de 30 horas semanais.

O art. 7º atende a demanda da HEMOMINAS, facultando aos
Médicos da Área de Hematologia e Hemoterapia a opção pela
ampliação da jornada de trabalho para 24 ou 30 horas semanais.

Os arts. 8º, 9º e 10 autorizam o cumprimento da jornada de trabalho
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correspondente ao cargo efetivo para os médicos designados para
funções gratificadas no âmbito da FUNED, da FHEMIG e da
HEMOMINAS. A proposta contida no anteprojeto elimina a
discrepância entre as cargas horárias previstas na Lei Delegada nº
175, de 2007, e na Lei nº 15.462, de 2005, viabilizando a manutenção
dos médicos no exercício das funções gratificadas.

O art. 11 atende a solicitação da FHEMIG, por meio da inclusão das
funções de chefia e supervisão no rol de atribuições das Funções
Gratificadas Hospitalares da entidade.

O art. 12, também decorrente de demanda da FHEMIG, amplia o
número de categorias profissionais que fazem jus ao abono de
serviços de emergência, passando a incluir as funções de Bioquímico,
Biólogo, Odontólogo com especialização em cirurgia buco-maxilo-
facial, Técnico de Patologia Clinica, Auxiliar de Patologia Clínica e
Porteiro.

O art. 13 prevê a opção pela ampliação da jornada para 30 horas
semanais para os servidores das carreiras de Profissional de
Enfermagem, Analista de Gestão e Assistência à Saúde e Técnico
Operacional da Saúde, da FHEMIG, condicionada à aprovação da
Câmara de Coordenação Geral, Planejamento, Gestão e Finanças.
Ressalta-se que a possibilidade de opção pela jornada de 40 horas
semanais, prevista no art. 59 da Lei nº 15.788, de 2005, é insuficiente
para atender às demandas da FHEMIG, onde há carreiras com
jornadas de 12, 16 e 20 horas semanais.

O art. 14 reajusta os valores das tabelas salariais das carreiras do
Grupo de Atividades de Saúde e prevê que os valores acrescidos ao
vencimento básico serão deduzidos da Vantagem Temporária
Incorporável - VTI.

Os arts. 15 e 16 alteram o art. 8º da Lei nº 15.786, de 2005,
redefinindo os períodos de vigência dos valores da VTI de ingresso e
estabelecendo novo valor da VTI de ingresso para a carreira de
Assistente Técnico de Hematologia e Hemoterapia na função de
Técnico de Patologia Clínica.

Os arts. 17 a 33 decorrem da criação de carreiras específicas para a
Escola de Saúde Pública do Estado de Minas Gerais – ESP, quais
sejam as carreiras de Técnico em Educação e Pesquisa em Saúde e
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Analista em Educação e Pesquisa em Saúde. O quantitativo de cargos
das referidas carreiras resulta da transformação de cargos de Técnico
de Saúde e Tecnologia e de Analista de Saúde e Tecnologia, lotados
na ESP, bem como da criação de 77 cargos. O art. 23 prevê a
compensação da criação de cargos das carreiras da ESP, por meio da
extinção de cargos vagos de Técnico de Atenção à Saúde e Analista
de Atenção à Saúde, da SES, proporcionalmente aos valores de
vencimento básico de cada carreira.

Ressalta-se que os acréscimos à folha de pagamento em
decorrência da aplicação dos dispositivos do anteprojeto estão em
conformidade com os limites de despesas com pessoal determinados
pela Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000.

Respeitosamente,
Renata Vilhena, Secretária de Estado de Planejamento e Gestão.

PROJETO DE LEI Nº 1.973/2007
Altera as Leis nº 15.462, de 13 de janeiro de 2005, nº 15.786, de 27

de outubro de 2005, a Lei Delegada nº 175, de 26 de janeiro 2007, e
dá outras providencias.

Art. 1º - As alíneas “c” e “d” do inciso II do art. 9º da Lei nº 15.462, de
13 de janeiro de 2005, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 9º - (...)
II - servidores lotados na FHEMIG:
(...)
c) vinte, trinta ou quarenta horas para os ocupantes de cargos de

nível superior da carreira de Profissional de Enfermagem conforme
definido no edital do concurso público;

d) trinta horas ou quarenta horas para os ocupantes de cargos de
nível intermediário da carreira de Profissional de Enfermagem;”.

(...)
Art. 2º - A alínea “b” do inciso IV do art. 11 da Lei nº 15.462, de

2005, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 11 - (...)
IV - (...)
b) pós-graduação “lato sensu”, para ingresso no nível III;”
(...)
Art. 3º - Fica acrescida a seguinte alínea “d” ao inciso VI do art. 11
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da Lei nº 15.462, de 2005:
“Art. 11 - (...)
VI - (...)
d) pós-graduação “lato sensu”, para ingresso no nível VI;”.
Art. 4º - Ficam extintos, no quadro de pessoal da FHEMIG:
I - 590 (quinhentos e noventa) cargos da carreira de Analista de

Gestão e Assistência à Saúde, instituída pela Lei nº 15.462, de 2005;
II - 1.135 (mil cento e trinta e cinco) cargos da carreira de Técnico

Operacional de Saúde, instituída pela Lei nº 15.462, de 2005.
Parágrafo único - Em virtude do disposto no “caput”, o quantitativo

de cargos de provimento efetivo das carreiras de Técnico Operacional
da Saúde e Analista de Gestão e Assistência à Saúde, constante nos
itens I.2.2 e I.2.3 do Anexo I da Lei nº 15.462, de 2005, passa a ser,
respectivamente, de 2.276 (dois mil duzentos e setenta e seis) e 1.280
(mil duzentos e oitenta).

Art. 5º - Ficam criados 1.725 (mil setecentos e vinte e cinco) cargos
da carreira de Profissional de Enfermagem, instituída pela Lei nº
15.462, de 2005, com lotação no quadro de pessoal da Fundação
Hospitalar do Estado de Minas Gerais - FHEMIG.

Parágrafo único - Em virtude do disposto no “caput”, o quantitativo
de cargos de provimento efetivo da carreira de Profissional de
Enfermagem, constante no item I.2.4 do Anexo I da Lei nº 15.462, de
2005, passa a ser de 5.634 (cinco mil seiscentos e trinta e quatro).

Art. 6º - O ocupante do cargo de Assistente Técnico de Hematologia
e Hemoterapia, a que se refere a Lei nº 15.462, de 2005, pertencente
à categoria profissional de Técnico de Patologia Clínica, que cumpre
jornada de trabalho de trinta e duas horas semanais, será posicionado
na tabela salarial correspondente à jornada de trinta horas semanais,
no nível e grau cujo valor for imediatamente superior ao do
vencimento básico percebido na data de publicação desta Lei.

§ 1º - O posicionamento de que trata o “caput” terá vigência a partir
da data de publicação desta Lei.

§ 2º - O servidor a que se refere o “caput” passará a cumprir jornada
de trabalho de trinta horas semanais.

§ 3º - Na hipótese em que a aplicação do disposto no “caput”
implicar mudança do nível de posicionamento do servidor na carreira,
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a efetivação do referido posicionamento somente ocorrerá mediante
comprovação da escolaridade mínima exigida para o nível em que for
posicionado.

§ 4º - O servidor a que se refere o “caput” será nominalmente
identificado por resolução conjunta do presidente da Fundação Centro
de Hematologia e Hemoterapia de Minas Gerais e do Secretário de
Estado de Saúde, para formalizar o posicionamento na tabela
correspondente à jornada de trabalho de trinta horas semanais.

Art. 7º - Ao ocupante de cargo da carreira de Médico da Área de
Hematologia e Hemoterapia, de que trata a Lei nº 15.462, de 2005, é
facultado optar, no prazo de noventa dias contados da data de
publicação desta Lei, pela carga horária de vinte e quatro ou trinta
horas semanais de trabalho, nos seguintes termos:

I - o servidor que cumpre atualmente a jornada de trabalho de vinte
horas semanais poderá optar pela jornada de vinte e quatro ou trinta
horas;

II - o servidor que cumpre atualmente a jornada de trabalho de vinte
e quatro horas semanais poderá optar pela jornada trinta horas.

Parágrafo único - Após o término do prazo previsto no “caput”, a
ampliação da jornada dos Médicos da Área de Hematologia e
Hemoterapia, nos termos deste artigo, ficará condicionada à
aprovação da Câmara de Coordenação Geral, Planejamento e
Gestão.

Art. 8º - O servidor ocupante de cargo de provimento efetivo da
carreira de Analista de Saúde e Tecnologia da FUNED, em exercício
da função de Médico do Trabalho e designado para função gratificada
de que trata a Lei Delegada nº 175, de 2007, cumprirá,
excepcionalmente, a jornada de trabalho prevista no § 5º do art. 9º da
Lei nº 15.462, de 2005, sem prejuízo do valor da remuneração
atribuída à respectiva função gratificada.

Art. 9º - O servidor ocupante da carreira de Médico da FHEMIG
designado para Função Gratificada Hospitalar de que trata o art. 11 da
Lei Delegada nº 175, 26 de janeiro de 2007, cumprirá,
excepcionalmente, a jornada de trabalho máxima da mencionada
carreira, sem prejuízo do valor da remuneração atribuída à função
gratificada.
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Art. 10 - O servidor ocupante da carreira de Médico da Área de
Hematologia e Hemoterapia da HEMOMINAS designado para função
gratificada de que trata o art. 8º da Lei Delegada nº 175, de 2007,
cumprirá, excepcionalmente, a jornada de trabalho máxima da
mencionada carreira, sem prejuízo do valor da remuneração atribuída
à função gratificada.

Art. 11 - O art. 11 da Lei Delegada nº 175, de 26 de janeiro de 2007,
fica acrescido do § 4º e o seu § 1º passa a vigorar com a seguinte
redação:

“Art. 11 - (...)
§ 1º - Aplica-se às funções gratificadas de que trata este artigo o

disposto nos §§ 1º e 2º do art. 9º desta Lei Delegada.
(...)
§ 4º - São atribuições das Funções Gratificadas de que tratam este

artigo, as funções de chefia, assessoramento técnico ou
especializado, supervisão e coordenação de atividades, projetos e
programas da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais.”.

Art. 12 - O artigo 21 da Lei nº 15.786, de 27 de outubro de 2005,
passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 21 - Fica assegurado aos servidores das carreiras de Analista
de Gestão e Assistência à Saúde, nas funções de Psicólogo,
Assistente Social, Fisioterapeuta, Bioquímico, Biólogo e Odontólogo
com especialização em cirurgia buco-maxilo-facial; de Técnico
Operacional da Saúde, nas funções de Técnico de Radiologia,
Técnico de Patologia Clinica e Auxiliar Administrativo; de Auxiliar de
Apoio da Saúde, nas funções de Auxiliar Técnico de Radiologia,
Auxiliar de Patologia Clínica, Porteiro, de Médico e de Profissional de
Enfermagem, instituídas pela Lei n° 15.462, de 2005 , em efetivo
exercício na FHEMIG, o abono de serviços de emergência de que
trata decreto específico, observado o disposto no art. 20.”.

Art. 13 - Fica facultada a opção pela jornada de trabalho de trinta
horas semanais aos seguintes servidores ocupantes de cargo de
provimento efetivo das carreiras de Profissional de Enfermagem,
Analista de Gestão e Assistência à Saúde e Técnico Operacional da
Saúde, de que trata a Lei n� 15.462, de 2005:

I - o servidor posicionado nos níveis IV a VII da carreira de
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Profissional de Enfermagem que cumpre, na data de publicação desta
Lei, jornada de trabalho de vinte horas semanais;

II - o servidor ocupante da carreira de Analista de Gestão e
Assistência à Saúde que cumpre, na data de publicação desta Lei,
jornada de trabalho de doze ou vinte horas semanais;

III - o servidor ocupante da carreira de Técnico Operacional de
Saúde que cumpre, na data de publicação desta Lei, jornada de
trabalho de dezesseis horas semanais.

Parágrafo único - A ampliação da jornada dos servidores de que
trata o “caput” fica condicionada à compensação financeira e à
aprovação da Câmara de Coordenação Geral, Planejamento, Gestão
e Finanças.

Art. 14 - As tabelas de vencimento básico das carreiras do Grupo de
Atividades da Saúde de que trata a Lei nº 15.462, de 2005, constantes
no Anexo I da Lei nº 15.786, de 2005, passam a vigorar a partir de 1º
de janeiro de 2008, na forma do Anexo I desta Lei.

§ 1º - Dos valores da VTI, a que se refere a Lei nº 15.787, de 2005,
percebidos pelos servidores das carreiras de que trata o “caput”, será
deduzido, no todo ou em parte, o acréscimo ao vencimento básico
decorrente da aplicação das tabelas de que trata o "caput" deste
artigo.

§ 2º - Quando a dedução a que se refere o § 1º atingir o valor
integral da VTI, o servidor deixará de percebê-la.

Art. 15 - O art. 8º da Lei nº 15.786, de 2005, passa a vigorar com a
seguinte redação:

“Art. 8° - Farão jus à VTI os servidores que ingres sarem em cargo de
provimento efetivo das carreiras do Grupo de Atividades de Saúde,
instituídas pela Lei n° 15.462, de 2005, na forma d o Anexo II desta lei,
nas seguintes situações:

I - valores constantes no item II.1 para os ingressos entre 1° de
setembro de 2005 e 30 junho de 2006;

II - valores constantes no item II.2 para os ingressos entre 1° de
julho de 2006 e 31 de dezembro de 2007;

III - valor constante no item II.3 para ingressos a partir de 1º de
janeiro de 2008.”.

Art. 16 - O Anexo II da Lei nº 15.786, de 2005, fica acrescido do item
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II.3, e os títulos dos itens II.1 e II.2 do referido anexo passam a vigorar
com a seguinte redação:

“II.1 - Vigência: para ingressos entre 1° de setemb ro de 2005 e 30
junho de 2006

(...)
II.2 - Vigência: para ingressos entre 1° de julho d e 2006 e 31 de

dezembro de 2007
(...)
II.3 - Vigência: para ingressos a partir de 1º de janeiro de 2008
Carreira de Assistente Técnico de Hematologia e Hemoterapia -

nível intermediário, da HEMOMINAS:
24 (vinte e quatro) horas semanais – função de Técnico de Patologia

Clínica: R$ 11,18 (onze reais e dezoito centavos).”.
Art. 17 - Ficam acrescentados ao art. 1º da Lei nº 15.462, de 2005,

os seguintes incisos XVIII e XIX:
“Art. 1º - (...)
XVIII - Técnico em Educação e Pesquisa em Saúde;
XIX - Analista em Educação e Pesquisa em Saúde.”.
Art. 18 - Os incisos IV e V do art. 3º da Lei nº 15.462, de 2005,

passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 3º - (...)
IV - na FUNED, cargos das carreiras de:
a) Técnico de Saúde e Tecnologia;
b) Analista de Saúde e Tecnologia;
c) Auxiliar de Saúde e Tecnologia.
V - na ESP/MG, cargos das carreiras de:
a) Técnico em Educação e Pesquisa em Saúde;
b) Analista em Educação e Pesquisa em Saúde.”.
Art. 19 - Fica acrescentado ao art. 9º da Lei nº 15.462, de 2005, o

seguinte inciso V:
“Art. 9º- (...)
V - servidores lotados na ESP/MG:
a) quarenta horas para os ocupantes de cargos da carreira de

Técnico em Educação e Pesquisa em Saúde;
b) quarenta horas para os ocupantes de cargos da carreira de

Analista em Educação e Pesquisa em Saúde.”.
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Art. 20 - Fica acrescentado ao art. 11 da Lei nº 15.462, de 2005, o
seguinte inciso VII, passando o inciso I a vigorar com a seguinte
redação:

“Art. 11 - (...)
I - para as carreiras de Técnico de Atenção à Saúde, Técnico de

Gestão da Saúde, Técnico Operacional da Saúde, Assistente Técnico
de Hematologia e Hemoterapia, Técnico de Saúde e Tecnologia e
Técnico em Educação e Pesquisa em Saúde:

(...)
VII - para a carreira de Analista em Educação e Pesquisa em Saúde:
a) nível superior, para ingresso no nível I;
b) pós-graduação "lato sensu", para ingresso no nível III;
c) pós-graduação "stricto sensu", para ingresso no nível IV;
d) doutorado, para ingresso no nível V;”.
Art. 21 - Ficam transformados 34 (trinta e quatro) cargos da carreira

de Técnico de Saúde e Tecnologia, instituída pela Lei n° 15.462, de
2005, lotados na Escola de Saúde Pública do Estado de Minas Gerais,
em 34 (trinta e quatro) cargos da carreira de Técnico em Educação e
Pesquisa em Saúde.

Art. 22 - Ficam transformados 33 (trinta e três) cargos da carreira de
Analista de Saúde e Tecnologia, instituída pela Lei n° 15.462, de 13
de janeiro de 2005, lotados na Escola de Saúde Pública do Estado de
Minas Gerais, em 33 (trinta e três) cargos da carreira de Analista em
Educação e Pesquisa em Saúde.

Art. 23 - Ficam extintos, no quadro de pessoal da SES:
I - 40 (quarenta) cargos da carreira de Técnico de Atenção à Saúde,

instituída pela Lei nº 15.462, de 2005;
II - 47 (quarenta e sete) cargos da carreira de Especialista em

Políticas e Gestão da Saúde, instituída pela Lei nº 15.462, de 2005.
Parágrafo único - Em virtude das extinções de cargos de que trata o

“caput”, a quantidade de cargos das carreiras de Técnico de Atenção
à Saúde e de Especialista em Políticas e Gestão da Saúde,
constantes nos itens I.1.2 e I.1.5 do Anexo I da Lei n° 15.462, de
2005, passa a ser, respectivamente, de 1.758 (mil setecentos e
cinqüenta e oito) e 2.505 (dois mil quinhentos e cinco).

Art. 24 - Ficam criados 30 (trinta) cargos da carreira de Técnico em
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Educação e Pesquisa em Saúde, com lotação no quadro de pessoal
da Escola de Saúde Pública do Estado de Minas Gerais – ESP/MG.

Art. 25 - Ficam criados 47 (quarenta e sete) cargos da carreira de
Analista em Educação e Pesquisa em Saúde, com lotação no quadro
de pessoal da Escola de Saúde Pública do Estado de Minas Gerais –
ESP/MG.

Art. 26 - Em função das transformações e criações de cargos de que
tratam os artigos 21,22, 24 e 25, a quantidade de cargos das carreiras
de Técnico em Educação e Pesquisa em Saúde e de Analista em
Educação e Pesquisa em Saúde, constante nos itens I.5.1 e I.5.2 do
Anexo I da Lei n° 15.462, de 2005, passa a ser, res pectivamente, de
64 (sessenta e quatro) e 80 (oitenta).

Art. 27 - Os 2 (dois) cargos correspondentes às funções públicas da
carreira de Técnico de Saúde e Tecnologia, cujos detentores tenham
ou não sido efetivados em decorrência do disposto nos arts. 105 e 106
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, acrescidos pela
Emenda à Constituição nº. 49, de 13 de junho de 2001, ficam
transformados em 2 (dois) cargos da carreira de Técnico em
Educação e Pesquisa em Saúde, lotados na Escola de Saúde Pública
do Estado de Minas Gerais – ESP/MG.

Art. 28 - Os dois cargos correspondentes às funções públicas da
carreira de Analista de Saúde e Tecnologia, cujos detentores tiverem
sido efetivados em decorrência do disposto nos arts. 105 e 106 do Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias, acrescidos pela Emenda
à Constituição nº. 49, de 2001, ficam transformados em dois cargos da
carreira de Analista em Educação e Pesquisa em Saúde, lotados na
Escola de Saúde Pública do Estado de Minas Gerais – ESP/MG.

Art. 29 - Os cargos transformados, extintos e criados por esta Lei
serão identificados em decreto.

Art. 30 - O item I.5 do Anexo I da Lei n.º 15.462, de 2005, passa a
vigorar na forma do Anexo II desta Lei.

Art. 31 - O item II.5 do Anexo II da Lei n.º 15.462, de 2005, passa a
vigorar na forma do Anexo III desta Lei.

Art. 32 - A tabela constante no Anexo III da Lei n.º 15.462, de 2005,
passa a vigorar na forma do Anexo IV desta Lei.

Art. 33 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Art. 34 - Ficam revogados os arts. 12, 14 e 17 da Lei Delegada nº
135, de 25 de janeiro de 2007.

Anexo I
a que se refere o art. 15 da Lei nº , de de de 2007)

“Anexo I
(a que se refere o art. 1° da Lei n° 15.786, de 27 de outubro de 2005)

TABELAS DE VENCIMENTO BÁSICO DOS SERVIDORES DAS
CARREIRAS DO GRUPO DE ATIVIDADES DE SAÚDE

I.1 - Tabelas de Vencimento Básico das Carreiras da SES
* - A tabela referente ao subitem I.1.1 - Carreira de Auxiliar de Apoio

à Gestão e Atenção à Saúde - carga horária: 30 horas foi publicada no
“Diário do Legislativo” de 28.12.2007.

* -  A tabela referente ao subitem I.1.2 - Carreira de Técnico de
Gestão de Saúde - carga horária: 30 horas foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 28.12.2007.

* -  A tabela referente ao subitem I.1.2 - Carreira de Técnico de
Gestão de Saúde - carga horária: 40 horas foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 28.12.2007.

* -  A tabela referente ao subitem I.1.3 - Carreira de Técnico de
Atenção à Saúde - carga horária: 30 horas foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 28.12.2007.

* -  A tabela referente ao subitem I.1.4 - Carreira de Analista de
Atenção à Saúde - carga horária: 30 horas foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 28.12.2007.

* -  A tabela referente ao subitem I.1.5 - Carreira de Especialista em
Políticas de Gestão de Saúde - carga horária: 30 horas foi publicada
no “Diário do Legislativo” de 28.12.2007.

* -  A tabela referente ao subitem I.1.5 - Carreira de Especialista em
Políticas de Gestão de Saúde - carga horária: 40 horas foi publicada
no “Diário do Legislativo” de 28.12.2007.

I.2. Tabelas de Vencimento das Carreiras da Fhemig
* -  A tabela referente ao subitem I.2.1 - Carreiras de Auxiliar de

Apoio da Saúde - carga horária: 30 horas foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 28.12.2007.

* -  A tabela referente ao subitem I.2.2 - Carreira de Técnico
Operacional da Saúde - carga horária: 16 horas (Técnico de Patologia
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Clínica e Técnico de Radiologia) foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 28.12.2007.

* -  A tabela referente ao subitem I.2.2 - Carreira de Técnico
Operacional da Saúde - carga horária: 30 horas (Técnico de Patologia
Clínica e Técnico de Radiologia) foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 28.12.2007.

* -  A tabela referente ao subitem I.2.2 - Carreira de Técnico
Operacional da Saúde - carga horária: 40 horas (Técnico de Patologia
Clínica e Técnico de Radiologia) foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 28.12.2007.

* -  A tabela referente ao subitem I.2.3 - Analista  de Gestão e
Assistência à Saúde - carga horária: 12 horas (Odontólogo) foi
publicada no “Diário do Legislativo” de 28.12.2007.

* -  A tabela referente ao subitem I.2.3 - Analista de Gestão  e
Assistência à Saúde - carga horária: 20 horas (Odontólogo) foi
publicada no “Diário do Legislativo” de 28.12.2007.

* -  A tabela referente ao subitem I.2.3 - Analista de Gestão  e
Assistência à Saúde - carga horária: 30 horas (Odontólogo) foi
publicada no “Diário do Legislativo” de 28.12.2007.

* -  A tabela referente ao subitem I.2.3 - Analista de Gestão  e
Assistência à Saúde - carga horária: 40 horas (Odontólogo) foi
publicada no “Diário do Legislativo” de 28.12.2007.

* -  A tabela referente ao subitem 1.2.4 - Profissional de Enfermagem
- carga horária: 20 horas foi publicada no “Diário do Legislativo” de
28.12.2007.

* -  A tabela referente ao subitem 1.2.4 - Profissional de Enfermagem
- carga horária: 30 horas foi publicada no “Diário do Legislativo” de
28.12.2007.

* -  A tabela referente ao subitem 1.2.4 - Profissional de Enfermagem
- carga horária: 40 horas foi publicada no “Diário do Legislativo” de
28.12.2007.

* -  A tabela referente ao subitem 1.2.5 - Médico - carga horária: 12
horas foi publicada no “Diário do Legislativo” de 28.12.2007.

* -  A tabela referente ao subitem 1.2.5 - Médico - carga horária: 24
horas foi publicada no “Diário do Legislativo” de 28.12.2007.

I.3. Tabelas de Vencimento das Carreiras da Hemominas
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* -  A tabela referente ao subitem I.3.1 - Auxiliar de Hematologia e
Hemoterapia - carga horária: 30 horas foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 28.12.2007.

* -  A tabela referente ao subitem I.3.1 - Auxiliar de Hematologia e
Hemoterapia - carga horária: 40 horas foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 28.12.2007.

* -  A tabela referente ao subitem I.3.2 - Assistente Técnico de
Hematologia e Hemoterapia - carga horária: 24 horas foi publicada no
“Diário do Legislativo” de 28.12.2007.

* -  A tabela referente ao subitem I.3.2 - Assistente Técnico de
Hematologia e Hemoterapia - carga horária: 30 horas foi publicada no
“Diário do Legislativo” de 28.12.2007.

* -  A tabela referente ao subitem I.3.2 - Assistente Técnico de
Hematologia e Hemoterapia - carga horária: 40 horas foi publicada no
“Diário do Legislativo” de 28.12.2007.

* -  A tabela referente ao subitem I.3.3 - Analista de Hematologia e
Hemoterapia - carga horária: 30 horas foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 28.12.2007.

* -  A tabela referente ao subitem I.3.3 - Analista de Hematologia e
Hemoterapia - carga horária: 40 horas foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 28.12.2007.

* -  A tabela referente ao subitem I.3.4 - Médico da Área de
Hematologia e Hemoterapia - carga horária: 20 horas foi publicada no
“Diário do Legislativo” de 28.12.2007.

* -  A tabela referente ao subitem I.3.4 - Médico da Área de
Hematologia e Hemoterapia - carga horária: 24 horas foi publicada no
“Diário do Legislativo” de 28.12.2007.

* -  A tabela referente ao subitem I.3.4 - Médico da Área de
Hematologia e Hemoterapia - carga horária: 30 horas foi publicada no
“Diário do Legislativo” de 28.12.2007.

I.4. Tabelas de Vencimento das Carreiras da Funed
* -  A tabela referente ao subitem I.4.1 - Auxiliar de Saúde e

Tecnologia - carga horária: 40 horas foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 28.12.2007.

* -  A tabela referente ao subitem I.4.2 - Técnico de Saúde e
Tecnologia - carga horária: 40 horas foi publicada no “Diário do
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Legislativo” de 28.12.2007.
* -  A tabela referente ao subitem 1.4.3 - Analista de Saúde e

Tecnologia - carga horária: 40 horas foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 28.12.2007.

Anexo II
(a que se refere o art. 30 da Lei nº , de de de 2007)

"Anexo I
(a que se referem os arts. 1º, parágrafo único, 29, 30, 31, 32, 34, 35,
36, 38, 39, 42, 44 e 46 da Lei nº 15.462, de 13 de janeiro de 2005)
Estrutura das Carreiras do Grupo de Atividades de Saúde
..........
I.5 - ESP
* -  A tabela referente ao subitem I.5.1 - Técnico em Educação e

Pesquisa em Saúde - carga horária de trabalho: 40 horas semanais foi
publicada no “Diário do Legislativo” de 28.12.2007.

* -  A tabela referente ao subitem I.5.2 - Analista em Educação e
Pesquisa em Saúde - carga horária de trabalho: 40 horas semanais foi
publicada no “Diário do Legislativo” de 28.12.2007.

Anexo III
(a que se refere o art. 31 da Lei nº de de de 2007)

"Anexo II
(a que se refere o art. 4º da Lei nº 15.462, de 13 de janeiro de 2005)

Atribuições Gerais dos Cargos das Carreiras
do Grupo de Atividades de Saúde

..........
II.5 - ESP
II.5.1 - Técnico em Educação e Pesquisa em Saúde: exercer

atividades de suporte técnico e administrativo nas áreas de gestão,
planejamento, elaboração, análise, avaliação, execução, coordenação
e controle de programas e projetos de pesquisa e desenvolvimento
educacional em saúde, bem como executar atividades correlatas na
respectiva área de formação técnico-profissional, compatíveis com o
nível intermediário de escolaridade no âmbito de atuação da ESP.

II.5.2 - Analista em Educação e Pesquisa em Saúde: realizar
pesquisas de desenvolvimento científico e tecnológico, executar
atividades de ensino, pesquisa e extensão no campo da saúde
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pública, bem como executar atividades técnicas e administrativas na
respectiva área de formação profissional, compatíveis com o nível
superior de escolaridade, no âmbito de atuação da ESP.

Anexo IV
(a que se refere o art. 32 da Lei nº , de de de 2007)

* -  A tabela referente ao Anexo III (a que se refere o § 5º do art. 49
da Lei nº 15.462, de 13 de janeiro de 2005) - Quantitativo dos Cargos
Resultantes de Efetivação pela Emenda nº 49/2001 e das Funções
Públicas não Efetivadas do Grupo de Atividades de Saúde foi
publicada no “Diário do Legislativo” de 28.12.2007.

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

* - Publicado de acordo com o texto original.
MENSAGEM Nº 145/2007

Belo Horizonte, 20 de dezembro de 2007.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Encaminho a Vossa Excelência, para exame dessa egrégia

Assembléia Legislativa, proposta de emenda à Constituição Estadual,
para alterar o § 1º do art. 24 da Constituição do Estado.

A presente proposta visa adequar a redação do § 1º do art. 24 da
Constituição do Estado às disposições da Constituição Federal, em
matéria de limite remuneratório para os servidores públicos estaduais.
O dispositivo que ora se pretende alterar encontra-se em desacordo
com a Constituição Federal, desde a promulgação da Emenda à
Constituição Federal nº 41, de 19 de dezembro de 2003.

A proposta promove a atualização da Constituição mineira, com
fundamento no § 12 do art. 37 da Constituição Federal, com a redação
dada pela Emenda à Constituição Federal nº 47, de 5 de julho de
2005, que facultou aos Estados membros e ao Distrito Federal fixarem
mediante emenda à respectiva Constituição, como limite único, o
subsídio mensal dos Desembargadores do Tribunal de Justiça.

Essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a submeter à
consideração dos seus nobres pares a presente proposta de emenda
à Constituição mineira.

Atenciosamente,
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Aécio Neves, Governador do Estado.
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 40/2007

Altera o § 1º do art. 24 da Constituição do Estado.
Art. 1º - O § 1º do art. 24 da Constituição do Estado passa a vigorar

com a seguinte redação:
“Art. 24 - ...................................................
§ 1º - A remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções

e empregos públicos das administrações direta, autárquica e
fundacional, dos membros de qualquer dos Poderes do Estado, dos
detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os
proventos, as pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos
cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de outra
qualquer natureza, não poderão exceder:

I - no âmbito do Poder Executivo, o subsídio mensal, em espécie do
Governador do Estado, ressalvada a remuneração dos membros do
Ministério Público Estadual, dos servidores pertencentes às carreiras
do grupo de atividades de Defesa Social, da Polícia Civil, da Polícia
Militar, do Corpo de Bombeiros Militar, de Procurador do Estado, de
Defensor Público e do Grupo de Tributação, Fiscalização e
Arrecadação de Tributos, que terá como limite o subsídio mensal, em
espécie, do Desembargador do Tribunal de Justiça;

II - no âmbito do Poder Legislativo, o subsídio mensal, em espécie,
do Deputado Estadual;

III - no âmbito do Poder Judiciário, o subsídio mensal, em espécie,
do Desembargador do Tribunal de Justiça, limitado a noventa inteiros
e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie,
do Ministro do Supremo Tribunal Federal.

................................................................”
Art. 2º - Esta emenda à Constituição do Estado entra em vigor na

data de sua publicação, para produzir efeitos retroativos à data de 1º
de janeiro de 2008.”

- Publicada, vai a proposta à Comissão Especial, para parecer, nos
termos do art. 201 do Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.
MENSAGEM Nº 146/2007

Belo Horizonte, 19 de dezembro de 2007.
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Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Encaminho alterações no Projeto de Lei nº 1.876/2007, que reajusta

os valores das tabelas de vencimento básico das carreiras do Instituto
Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais - IEPHA
e dá outras providências, com o objetivo de adequar os vencimentos
do Quadro de Administração Superior do Instituto às demais
modificações de remuneração tratadas no referido Projeto.

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.

EMENDA Nº 1 AO PROJETO DE LEI Nº 1.876/2007
Acrescente-se onde convier:
Art. ... - O vencimento dos cargos da Administração Superior do

Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais,
a que se refere o item V.32.1 do Anexo V da Lei Delegada nº 175, de
26 de janeiro de 2007, passa a vigorar na forma constante no Anexo
III.

* - A tabela referente ao Anexo III (a que se refere o art. da Lei nº ,
de de de 2007) - V.32 - Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e
Artístico de Minas Gerais - IEPHA - V - 32.1 - Cargos em Comissão da
Administração Superior foi publicada no “Diário do Legislativo” de
28.12.2007.

* - Publicado de acordo com o texto original.
OFÍCIO

Do Sr. Maurício de Oliveira Campos Júnior, Secretário de Defesa
Social, comunicando que o governo contratará parceria público-
privada para construção e operacionalização de cerca de 3 mil vagas
penitenciárias e convidando este Poder a acompanhar os
procedimentos e aprimorar o modelo proposto. (- À Comissão de
Segurança Pública.)

2ª Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições e a
conceder a palavra aos oradores inscritos para o Grande Expediente.

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes
proposições:

PROJETO DE LEI Nº 1.974/2007
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Estende a denominação de Avenida Nossa Senhora de Fátima a
trecho da Rodovia MG-270 em Carmópolis de Minas.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica estendida a denominação de Avenida Nossa Senhora

de Fátima ao trecho da Rodovia MG-270 situado no perímetro urbano,
em Carmópolis de Minas, entre a esquina de acesso ao Povoado de
Bom Jardim das Pedras e a ponte sobre o Córrego Lava-Pés, no
sentido Carmópolis de Minas-Passa Tempo.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 20 de dezembro de 2007.
Ivair Nogueira
Justificação: Este projeto de lei pretende estender a denominação

de Avenida Nossa Senhora de Fátima, em Carmópolis de Minas, ao
trecho urbano da Rodovia MG-270, até a ponte sobre o Córrego Lava-
Pés, no sentido Carmópolis de Minas-Passatempo.

A medida foi pleiteada pelo Vereador Gilberto Rabelo Silveira, de
Carmópolis de Minas, e se justifica, segundo ele, pelo fato de que, ao
longo dos últimos anos, tem-se verificado o crescimento da cidade
naquele sentido, às margens da Rodovia MG–270, onde já existem a
até mesmo construções, sem preservação da faixa de domínio da
estrada.

Outro motivo seria a necessidade de padronização de endereço, já
que a rodovia supracitada é uma continuação da mencionada avenida
no trecho especificado, o que gera dúvidas para entrega de
correspondência pelo correio.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 1.975/2007
Declara de utilidade pública a Associação Esportiva Candeense,

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

Candeense , com sede no Município de Candeias.
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Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 20 de dezembro de 2007.
Padre João
Justificação: Associação esportiva, sem fins lucrativos, fundada em

30/12/88, tem por finalidade principal proporcionar a difusão do
civismo e de cultura física, principalmente o futebol, podendo ainda
praticar ou competir em todas as modalidades esportivas amadoristas
especializadas, inclusive o futebol feminino. Promove ainda a
realização de reuniões e divertimentos de caráter social e cultural, nos
termos da legislação vigente.

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 estas razões, espero contar com apoio dos nobres pares para a
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 1.976/2007
Dispõe sobre a Política Estadual de Incentivo à Formação de Banco

Comunitário de Sementes de Cultivares Locais, Tradicionais ou
Crioulas e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - A Política Estadual de Incentivo à Formação de Banco

Comunitário de Sementes de Cultivares Locais, Tradicionais ou
Crioulas, será formulada e executada como parte da política agrícola
em harmonia com a política ambiental, com a legislação federal que
trata do assunto e com a Lei Estadual nº 11.405, de 28 de janeiro de
1994, e estará voltada para o desenvolvimento sustentável e a
preservação da agrobiodiversidade do Estado.

Parágrafo único - Entende-se, para efeito dessa lei:
I - Sementes de cultivares locais, tradicionais ou crioulas, as

espécies de variedades desenvolvidas, adaptadas ou produzidas por
agricultores familiares, assentados da reforma agrária, quilombolas ou
indígenas, com características fenotípicas bem determinadas e
reconhecidas pelas respectivas comunidades, desenvolvidas em
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processo de conservação “in situ” em unidades de produção familiares
ou comunitário, com manejo e melhoramento contínuo.

II - Banco Comunitário de Sementes são as coleções de
germoplasmas de cultivos locais, tradicionais ou criolas, mantido e
administrado localmente por agricultores familiares, utilizados,
armazenados, regenerados e multiplicados de acordo com demandas
em unidades de produção de alimentos ou unidades de preservação
ambiental.

Art. 2º - São objetivos gerais da Política Estadual de Incentivo à
formação de Banco Comunitário de Sementes de cultivares locais,
tradicionais ou crioula:

I - estimular o resgate e a conservação de espécies, variedades e
cultivares produzidos em unidades familiares ou tradicionais;

II - estimular a proteção dos recursos genéticos locais, importantes
para a sustentabilidade de agroecossistemas;

III - proteger a biodiversidade funcional, relacionada com o cultivo de
espécies vegetais para alimentação, manutenção de valores culturais
e preservação de patrimônios naturais;

IV - estimular a organização comunitária, a capacitação para
gerenciamento dos bancos de sementes e a proteção dos
conhecimentos tradicionais.

Art. 4º - São instrumentos da Política Estadual de Incentivo à
Formação de Banco Comunitário de Sementes de Cultivares Locais,
Tradicionais ou Crioula:

I - o crédito rural;
II - o incentivo fiscal e tributário;
III - a pesquisa agropecuária e tecnológica;
IV - a extensão rural e a assistência técnica.
Art. 5º - Na implementação da Política Estadual de Incentivo à

Formação de Banco Comunitário de Sementes de Cultivares Locais,
Tradicionais ou Crioula, cabe ao poder público:

I - realizar parceria com a sociedade civil organizada por meio de
entidades que já desenvolvem a experiência de Banco Comunitário de
Sementes e trabalham na elaboração de convivência com os biomas e
ecossistemas do Estado, celebrando convênios para capacitação dos
beneficiados para implementação e execução dos empreendimentos;
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II - estimular a participação popular, pelo desenvolvimento de
atividades de organização comunitária, objetivando à capacitação e à
interação das comunidades interessadas em implementar Bancos
Comunitários de Sementes;

III - apoiar processos de diagnóstico participativo relacionados à
sensibilização e ao resgate da agrobiodiversidade nas propriedades
familiares rurais;

IV - acompanhar a execução da política pública;
V - apoiar a elaboração, o desenvolvimento, a execução e a

operacionalização dos empreendimentos por intermédio das
empresas de pesquisa agropecuária e a de extensão rural, dando
suporte técnico aos projetos;

VI - sustentar o programa pela implementação de Sistema Estadual
de reposição das sementes e do uso de variedades locais, tradicionais
ou crioulas;

VII - elaborar cadastro de Banco de Sementes Comunitários no
Estado;

VIII - em parceria com os Municípios e a iniciativa privada; viabilizar
espaços públicos, como feiras de troca de agrobiodiversidade e outros
eventos;

IX - descentralizar o programa pelo levantamento de demanda de
cada Banco Comunitário de Sementes;

X - identificar e selecionar imóveis públicos e privados aptos para a
instalação de Bancos Comunitários de Sementes.

Art. 6º - O gerenciamento da Política Estadual de Incentivo à
Formação de Banco Comunitário de Sementes de Cultivares locais
contará com a participação de organizações comunitárias que
desenvolvem a experiência de Banco Comunitário de Sementes, em
articulação com órgãos estaduais de extensão rural, desenvolvimento
regional e pesquisa agropecuária.

Art. 7º - Constitui público prioritário da política de incentivo, de que
trata esta lei, os agricultores familiares, os trabalhadores em regime
de parceria, os meeiros, os comodatários, os assentados em projetos
de reforma agrária e os arrendatários rurais, os indígenas e os
quilombolas.

Art. 8º - A Política Estadual de Incentivo à Formação de Banco
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Comunitário de Sementes de Cultivares Locais, Tradicionais ou crioula
será executada com recursos públicos e privados.

§ 1º - Constituem fontes de recursos desta política:
I - dotações orçamentárias do Estado e créditos adicionais que lhe

forem destinados;
II - repasses da União;
III - recursos provenientes de contratos, convênios e outros ajustes

celebrados com instituições públicas ou privadas, nacionais e
internacionais;

V - contribuições e doações de pessoas físicas ou jurídicas;
VI - outras fontes.
§ 2° - As dotações orçamentárias anuais do Estado, destinadas à

Política Estadual de Agroindústria Familiar não serão inferiores, em
termos reais, à média das dotações do imediato triênio anterior.

Art. 10º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 20 de dezembro de 2007.
Padre João
Justificação: O uso e o manejo sustentável dos recursos naturais

têm sido pautados entre as estratégias definidas pela Comissão de
Políticas de Desenvolvimento Sustentável na Agenda 21 brasileira e
pela Comissão Internacional sobre a Diversidade Biológica. De acordo
com essas entidades, os recursos naturais devem ser apropriados
como um patrimônio natural, associado o desenvolvimento econômico
à proteção da biodiversidade cultural, ambiental e comunitária. Nesse
sentido, os Bancos Comunitários de Sementes Locais, Tradicionais ou
crioulas têm um papel estratégico para a segurança alimentar e o
resgate da agrobiodiversidade nas comunidades rurais. São,
potencialmente, espaços privilegiados de aprendizado, de
desenvolvimento da capacidade de gestão, de fortalecimento das
relações de cooperação e solidariedade, de recuperação das
sementes e do saber perdidos.

Os Bancos Comunitários de Sementes têm obtido resultados
significativos para a sustentabilidade da agricultura familiar em
diversas regiões do mundo, além de promover a recomposição
ambiental de vários ecossistemas e biomas.

O manejo da diversidade de espécies e da diversidade varietal dos
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cultivos tem sido um elemento central para a sustentabilidade dos
sistemas agrícolas. Os recursos genéticos vegetais, uma herança
comum de toda a humanidade de há mais de 10.000 anos, foram
sendo apropriados a partir do início do século XX por um grupo
reduzido de transnacionais. As técnicas modernas de melhoramento,
o desenvolvimento privado de pesquisa na área e uma gradativa
perda de capacidade de reprodução das próprias sementes pelos
agricultores familiares foram algumas das causas da dependência
deles às empresas transnacionais de sementes.

Com o processo de modernização da agricultura foram introduzidas
sementes híbridas, e agora, em especial, sementes transgênicas, o
que promoveu uma drástica redução das variedades tradicionais,
fazendo com que praticamente desaparecessem da região, causando
o que chamamos de erosão genética. A utilização das sementes
melhoradas, comercializadas por grandes grupos do agronegócio
gerou uma dependência dos agricultores, obrigando-os a adquirir
todos os anos, no mercado, as sementes para as lavouras.

Este projeto de lei justifica-se pela necessidade do desenvolvimento
e do fortalecimento de experiências que permitam realizar alternativas
concretas para o manejo dos recursos genéticos, possibilitando a
autonomia das famílias de agricultores e a valorização da diversidade
local.

Por todos os motivos arrolados, pedimos o apoio dos nobres
parlamentares à aprovação desta proposição.

- 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 1.977/2007
Dispõe sobre a Política Estadual de Redução de Danos Causados à

Saúde dos Usuários de Drogas e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1o - O Sistema único de Saúde -SUS - atuará prevenindo a

transmissão de patologias entre usuário de drogas de acordo com
uma concepção de redução de danos em saúde pública.

Parágrafo único - Incluem-se no Sistema de que trata o “caput” as
unidades públicas e privadas do Sistema Único de Saúde no Estado
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de Minas Gerais, por intermédio de seus órgãos especializados.
Art. 2º - As atividades de redução de danos a serem desenvolvidas

pelos órgãos a que se refere o art. 1º são:
I - promoção de iniciativas e campanhas de orientação e

aconselhamento sobre riscos à saúde decorrentes do uso de drogas;
II - divulgação e orientação de procedimentos destinados a reduzir

riscos inerentes ao uso de drogas, nos diversos segmentos da
sociedade civil;

III - distribuição gratuita de preservativos e orientação sobre seu uso;
IV - distribuição gratuita de insumos descartáveis, mediante troca

por equipamentos utilizados;
V - distribuiição gratuita de água potável em eventos com

aglomeração de pessoas;
VI - oferecimento e/ou encaminhamento dos usuários de drogas aos

serviços de atenção integral à saúde, incluindo-se o tratamento para
dependentes químicos.

Art. 3º - De acordo com a concepção de redução de danos, é
permitida e incentivada a troca gratuita de seringas descartáveis para
usuários de drogas injetáveis, por prestadores de serviços de saúde e
outros autorizados, desde que observadas as disposições desta lei.

§ 1º - Cabe ao SUS, por meio dos órgãos especializados que indicar
e de acordo com as normas do Ministério da Saúde, credenciar
instituições e entidades para fazer a troca gratuita de seringas para
usuários de drogas injetáveis.

§ 2º - Na troca gratuita de seringas descartáveis será dada
preferência à troca por equipamentos potencialmente infectados pelo
uso.

Art. 4º - O acompanhamento e monitoramento das atividades que
visam à redução de danos objetivam a prevenção e o controle das
patologias de transmissão por uso de drogas e equipamentos
compartilhados, abrangendo, entre outras medidas:

I - o desenvolvimento de projetos de capacitação técnica dos
profissionais responsáveis;

II - a elaboração e edição de normas técnicas e instruções para
execução de atividades de troca de agulhas, seringas e demais
insumos.
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Art. 5º - Em todas as ações de redução de danos entre usuários de
drogas, será preservada a identidade e o endereço dos usuários
assistidos, salvo em caso de consentimento tácito ou expresso do
usuário ou de imperiosa necessidade.

Art. 6º - Fica instituído no âmbito da Secretaria Estadual de Saúde o
Programa Estadual de Assistência e Tratamento de Dependentes de
Substâncias Psicoativas, que poderá integrar na ação conjunta e
articulada de todos os órgãos federais, estaduais e municipais que
visam ao tratamento e à assistência dos usuários e familiares.

Art. 7º - O Programa tem como objetivo:
I - educação continuada dos profissionais de saúde na promoção,

prevenção e recuperação dos dependentes de substâncias
psicoativas em todos os centros de atendimentos de saúde no Estado
de Minas Gerais;

II - manutenção de estrutura física e profissionais especializados
para tratamento e recuperação dos dependentes químicos que
necessitam de internação;

III - auxílio a família dos dependentes;
IV - manter convênio com conselhos antidrogas em âmbito

municipal, estadual e federal.
Art. 8º - O programa deverá ser articulado na promoção da

interssetorialidade dos órgãos estaduais dentro do Programa Estadual
de Assistência e Tratamento de Dependentes de Substâncias
Psicoativas da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social.

Art. 9º - O programa será estruturado logisticamente com infra-
estrutura e recursos humanos da Secretaria Estadual de Saúde.

Art. 10 - Para atendimento ao disposto nesta lei, fica instituída
Comissão Técnica, à qual caberá avaliar a execução dos
procedimentos, bem como o monitoramento e o acompanhamento das
ações previstas nesta lei.

§ 1º - A Comissão Técnica a que se refere o “caput” será composta
pelos seguintes membros, a serem designados por seus pares.

I - um representante da Secretaria Estadual de Desenvolvimento
Social, através da Coordenadoria de Direitos Humanos e Cidadania;

II - um representante da Secretaria Estadual de Esportes e
Juventude;
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III - um representante da Associação Mineira dos Portadores de
Hepatite C - Amiphec -;

IV - um representante da Coordenação Estadual de DST-Aids;
V - um representante de ONG com experiência em redução de

danos da Aids;
VI - um representante da Associação Brasileira de Redutores de

Danos;
VII - um representante da Associação dos Redutores de Danos de

MG;
VIII - um representante da Coordenação Estadual de Saúde Mental;
IX - um representante do Conselho Estadual da Saúde;
X - um representante da Associação Brasileira dos Promotores de

Eventos - Abrape.
§ 2º - A Comissão a que se refere o “caput” será presidida por um

dos representantes eleito por seus pares.
§ 3º - O regimento interno da Comissão Técnica será elaborado e

aprovado pelo pleno da Comissão.
Art. 11 - As despesas decorrentes desta lei serão atendidas pelas

verbas destinadas à saúde no Estado.
Art. 12 - É facultado à Secretaria de Estado de Saúde celebrar

convênio e outros instrumentos com organismos federais e estaduais,
municipais, organizações não governamentais, universidades e
demais estabelecimentos de ensino, visando ao acompanhamento e à
execução das ações decorrentes desta lei.

Art. 13 - O Executivo regulamentará esta lei no prazo de noventa
dias contados da data de sua publicação.

Art. 14 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 20 de dezembro de 2007.
Carlin Moura
Justificação: A partir dos anos 70, o Brasil tornou-se importante rota

do tráfico de cocaína para a Europa e para os Estados Unidos. Em
dez anos, entre 1980 e 1990, a quantidade de cocaína apreendida
pela Polícia Federal aumentou de 93Kg para 2.634Kg por ano, e, nos
últimos oito anos, o uso de cocaína e seus derivados tornou-se
epidêmico em algumas grandes cidades brasileiras, principalmente
entre pessoas pobres e que vivem nas ruas.
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Em 1993, em sete das dez cidades brasileiras com maior número de
casos de aids - a maioria delas localizadas na rota do tráfico de
cocaína -, o uso de drogas injetáveis era a primeira causa atribuída da
doença. A cocaína continua sendo a droga mais injetada no País.

É relevante - e crescente - o papel do uso de drogas injetáveis frente
ao elevado número de casos de aids apresentado pela epdemia
brasileira. O primeiro caso de aids entre usuários de drogas injetáveis
foi notificado em 1993. Desde então esse número não parou de
crescer. A proporção de usuários de drogas injetáveis - UDI - em
relação ao total de casos da doença entre maiores de 13 anos
notificados ao Ministério da Saúde cresceu de 4,7%, em 1987, para
26,5%, em 1991. Dados de novembro de 1999 indicam que essa
proporção é, atualmente, de 13,6% (Ministério da Saúde. Aids.
Boletim Epidemiológico. A. 12, n.4, p.30,dez.1999).

Em São Paulo, o Estado brasileiro que reúne cerca de 55% de todos
os casos registrados no País, entre 1983 e 1994, aproximadamente
34% das mulheres com aids informaram ter UDIs como parceiros
sexuais.

Mas esse não é todo o problema. Ao HIV, soma-se outra ameaça
para a saúde dos usuários de drogas injetáveis e suas redes de
interação social: os vírus B e C da hepatite, agentes de alta-
infecciosidade transmitidos quase que exclusivamente por via
sangüínea. Dispõe-se de uma vacina de alta eficácia contra a hepatite
B, mas não contra a hepatite C, que é uma doença grave, muito mais
vezes incapacitante e fatal. A prevenção e o tratamento precoce são
as formas bem-sucedidas de lidar com essas doenças, e, no caso do
HIV, o uso de drogas injetáveis é o principal fator de risco para a
infecção, se não for acompanhado dos devidos cuidados.

Nosso país acumula uma significativa experiência de enfretamento
dessa problemática, por meio da implantação e do desenvolvimento
bem-sucedido de mais de três dezenas de projetos de redução de
danos decorrentes do uso de drogas, sendo que todos voltados para a
prevenção da infecção pelo HIV e outros agentes de transmissão
sexual e sangüínea.

É importante sistematizar a redução de danos e colocá-la como
referência e ajuda, tanto para aquelas pessoas e instituições que
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estão implantando tais projetos como para as que já os executam e
encontram, no dia-a-dia, situações, problemas e novos desafios.

Nesse contexto, a aprovação desta lei que visa implementar um
programa de redução de danos no Município de Contagem vem
concretizar um antigo ideal. Trata-se de iniciativa importante no
sentido da divulgação dos seus princípios e diretrizes e referência
para a elaboração e implementação de programas e projetos em nível
municipal. Significa, ainda, o reconhecimento social e a
institucionalização dessa estratégia entre as recomendações da
autoridade científica e política do Ministério da Saúde.

Dedico a elaboração deste projeto de lei ao pioneirismo de todos os
que assumem e defendem, com incansável disposição e coragem,
sem preconceitos e falsos moralismos, a redução de danos como uma
estratégia efetiva de saúde pública neste país.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo
Deputado Weliton Prado. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 60/2007 nos
termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS
Nº 1.721/2007, do Deputado Weliton Prado, em que solicita seja

formulado apelo à Secretária de Educação com vistas à implantação
de classes de 1º, 2º e 3º anos do ensino médio, na modalidade de
Educação de Jovens e Adultos, na Escola Estadual Neuza Rezende,
para funcionarem, em regime de cooperação, na Escola Municipal
Professora Stella Saraiva Peano ( Caic Guarani ), no Município de
Uberlândia. (- À Comissão de Educação.)

Nº 1.722/2007, da Comissão de Educação, em que solicita seja
formulado apelo ao Secretário de Saúde com vistas a que considere,
nos processos de licitação para a aquisição de glicosímetros, a
qualidade técnica dos aparelhos, e não apenas o preço do produto.

Nº 1.723/2007, da Comissão de Educação, em que solicita seja
formulado apelo ao Secretário de Saúde com vistas a que o Sistema
Único de Saúde forneça quatro tiras de glicemia por dia aos pacientes
portadores de diabetes, alterando-se a resolução da CIB que prevê o
fornecimento de apenas duas tiras por dia. (- Distribuídos à Comissão
de Saúde.)

Nº 1.724/2007, da Comissão de Educação, em que solicita seja
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formulado apelo à Secretária de Educação com vistas a que elabore
instrução normativa ou orientação, para que o tema "Alimentação
escolar" seja tratado de forma integrada com outras disciplinas, com
atençao especial às crianças portadoras de diabetes.

Nº 1.725/2007, da Comissão de Educação, em que solicita seja
formulado apelo à Procuradoria de Fundações do Ministério Público
Estadual com vistas à instauração de procedimento administrativo
para investigar possíveis irregularidades na Fundação Mineira de
Educação e Cultura.

Nº 1.726/2007, da Comissão de Educação, em que solicita sejam
encaminhadas aos Secretários de Educação e de Saúde e ao
Presidente do Conselho Estadual de Alimentação Escolar as notas
taquigráficas do debate público "Alimentação escolar e os cuidados
com a dieta das crianças com diabetes tipo I" com vistas a que tomem
as providências cabíveis.

Nº 1.727/2007, da Comissão de Política Agropecuária, em que
solicita seja formulado apelo aos Secretários de Agricultura e de
Desenvolvimento Econômico com vistas à constituição de um grupo
de trabalho formado por técnicos dessas Secretarias e de entidades
representativas do setor agropecuário, com o objetivo de orientar os
produtores rurais atingidos pelos efeitos da estiagem prolongada em
2007 quanto à prorrogação de contratos de financiamento agrícola e
quanto à melhor forma de utilizar as linhas de crédito dos bancos que
menciona.

Nº 1.728/2007, da Comissão de Meio Ambiente, em que solicita seja
formulado apelo ao Presidente da Fundação Estadual de Meio
Ambiente - Feam - com vistas a que adote as providências que
menciona, em relação às atividades minerárias desenvolvidas pela
Empresa Mineral do Brasil nos Municípios de Mário Campos e
Brumadinho.

Nº 1.729/2007, da Comissão de Meio Ambiente, em que solicita seja
formulado apelo ao Diretor-Geral da Agência Nacional de Petróleo -
ANP - com vistas a que todos os blocos de exploração de gás
arrematados pela Empresa Geobrás durante a 7ª rodada de licitações,
e hoje abandonados, sejam ofertados a outras empresas
interessadas.
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Nº 1.730/2007, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita
seja formulado apelo ao Corregedor de Justiça e ao Presidente do
Conselho Nacional de Justiça com vistas a que seja revisada a
aplicação da sentença de medida socioeducativa de prestação de
serviços à comunidade a dois menores no Município de Boa
Esperança.

Nº 1.731/2007, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita
seja encaminhada manifestação de aplauso aos policiais civis
elencados, que participaram da Operação Fox Sierra, deflagrada por
policiais civis de Minas Gerais e do Rio de Janeiro.

Nº 1.732/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja formulado apelo ao Corregedor da Polícia Civil com vistas à
apuração da omissão de socorro ao filho da Sra. Elza Vaz Gomes por
parte dos policiais civis Paulo Jardune e Adriano Aparecido Dutra.

Nº 1.733/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja formulado apelo à Superintendência Regional de Ensino
Metropolitana C com vistas à instauração de sindicância para apurar
possíveis abusos, arbitrariedades e excessos por parte da direção da
Escola Estadual Maria Pereira de Araújo na punição de alunos.

Nº 1.734/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja formulado apelo ao Ouvidor de Polícia com vistas a que tome as
devidas providências quanto à denúncia apresentada pela Sra.
Rosângela de Fátima da Paixão contra o Cabo Willian Alves
Margarida.

Nº 1.735/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja formulado apelo ao Prefeito Municipal de Salto da Divisa com
vistas a que regularize o pagamento do FGTS, do Pasep, bem como
de outros benefícios a que fizer jus a Sra. Maria Lúcia dos Santos
Silva, viúva de Farlon Silva Pedroso, ex-servidor estatutário dessa
Prefeitura.

Nº 1.736/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja formulado apelo ao Chefe da Polícia Civil com vistas a que
realize exame de corpo de delito no menor Josemar Henrique
Pascoal, que teria sido agredido por policiais militares no Município de
Mariana.

Nº 1.737/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
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seja formulado apelo ao Defensor-Geral do Estado com vistas a
garantia de assistência jurídica à Sra. Maria Elza de Faria dos Santos
com relação à demolição de sua casa e seja encaminhada cópia das
notas taquigráficas que contêm o registro da fala dessa senhora.

Nº 1.738/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja formulado apelo ao Chefe da Polícia Civil com vistas a que apure
denúncia de violência policial praticada contra o menor Josemar
Henrique Pascoal.

Nº 1.739/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja formulado apelo ao Ouvidor da Polícia Militar, ao Corregedor de
Polícia Militar, ao Presidente do Conselho Estadual de Defesa da
Criança e do Adolescente, ao CAO-DH e ao Promotor de Justiça de
Mariana com vistas a que se tomem providências quanto à denúncia
apresentada pela Sra. Rosilene da Costa, de agressões sofridas por
seu filho, Josemar Henrique Pascoal.

Nº 1.740/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja formulado apelo ao Chefe da Polícia Civil com vistas a que tome
providências para garantir aos detentos da cadeia pública de Raul
Soares os direitos previstos na Lei de Execução Penal.

Nº 1.741/2007, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja formulado apelo ao Juiz da 1ª Vara Cível de Ribeirão das Neves
e ao Presidente do Tribunal de Justiça com vistas à manutenção das
moradias das famílias do Bairro Jardim Florença e seja encaminhada
cópia das notas taquigráficas da reunião que menciona a essas
autoridades.

Do Deputado Adalclever Lopes, em que solicita seja realizado nesta
Casa ciclo de debates sobre contratação de Parceria Público-Privada
para construção e operacionalização de vagas no sistema
penitenciário do Estado. (- À Mesa da Assembléia.)

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados
Fábio Avelar, Vanderlei Miranda, Weliton Prado, Délio Malheiros, Eros
Biondini e Gil Pereira, da Deputada Maria Lúcia Mendonça e da
Comissão de Direitos Humanos (3).

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões

de Política Agropecuária, de Transporte, de Assuntos Municipais, de
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Administração Pública, do Trabalho, de Educação, de Segurança
Pública e de Saúde.

Oradores Inscritos
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Eros Biondini.

O Deputado Eros Biondini - Sr. Presidente, Deputado Alberto Pinto
Coelho, Deputados da Mesa, Sras. Deputadas, Srs. Deputados,
assessores, servidores da Casa, amigos e amigas que nos
acompanham nas galerias, multidão que nos assiste em mais de 200
Municípios do Estado por meio da TV Assembléia, meu boa-tarde a
todos.

Fiz questão de me inscrever para fazer este pronunciamento.
Estamos chegando ao final do ano, e para mim foi uma experiência
nova, especial e importante estar no meu primeiro ano de mandato
como representante do povo de Minas Gerais, o que me faz ficar
emocionado no dia de hoje. Tive a oportunidade de, no primeiro dia de
trabalho desta Casa, neste ano de 2007, pronunciar-me desta tribuna,
e agora, ao final deste ano, Sr. Presidente, gostaria de colher aqui os
frutos de tantas vitórias que marcaram este ano, compartilhando com
tantos outros novos Deputados uma experiência de vida. Eles, com
certeza, ensinaram-nos muito, levantando a bandeira incansável da
promoção do bem comum e da defesa da vida.

Naquele primeiro dia de pronunciamento, quis deixar clara a missão
que me trazia à Assembléia. Na verdade, tenho pouco tempo de
atividade político-partidária. Há 18 anos, optei por dedicar os meus
dias, a minha juventude, à construção de um mundo melhor, por meio
do coração das pessoas. Acredito que toda mudança acontece dentro
de nós. É impossível querermos uma mudança externa ou a
buscarmos fora, se ela não começar dentro de nós.

É impossível incendiar algum lugar se não temos uma chama viva
dentro do nosso coração. É impossível um cego tentar guiar outro
cego ou um escravo tentar libertar outro escravo. Como fruto dessa
longa caminhada trabalhando pela promoção humana, pela nova
evangelização, meu nome foi indicado pelo Movimento da Renovação
Carismática Católica, que represento e de que faço parte há muito
tempo, para que eu fosse um dos candidatos para Deputado Estadual
do meu partido, o Partido Humanista da Solidariedade - PHS -, no
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último pleito. Quando fui indicado, não era sequer filiado a partido
político. Aceitei que meu nome fosse colocado com outros possíveis, e
o caminho de Deus trouxe-me até aqui.

Neste final de ano, gostaria de agradecer, na pessoa de cada
parlamentar, de cada Deputado que aqui se encontra, toda a atenção
que tivemos aqui e a oportunidade dada a cada Deputado, de maneira
igual, já que sou o único Deputado do partido. Quero testemunhar
aqui, Deputado Gustavo Valadares, que todos nos tratam igualmente,
dão-nos as mesmas oportunidades, e isso para mim é um fato
marcante.

O Deputado Domingos Sávio (em aparte) - Deputado Eros Biondini,
quero falar, de maneira breve, mas muito sincera, da alegria que sinto.
Não tenho dúvida de que todos nós, parlamentares mineiros, temos
de ter a presença de V. Exa. entre nós. Foi, de fato, uma bênção.
Tenho alguns pontos de identidade com V. Exa., dois deles de forma
muito marcante. Um deles está no campo espiritual, e não só como
cristão, mas como cristão e católico que sou. É uma alegria ter entre
nós alguém que age de forma tão sincera e, acima de tudo, com
grandes atuações, com prática. Eu sou da cidade de São Tiago, e São
Tiago dizia que, sem atitudes, sem ação, sem obras, a fé é muito
frágil. E V. Exa. é um homem de fé no sentido mais pleno, porque,
além de conhecedor da palavra, é um homem de atitude, de presença,
de compromisso, de comportamento exemplar no campo espiritual,
como católico, como líder do Movimento Carismático em Minas Gerais
e que traz, para dentro desta Casa, esse exemplo, essa fonte
inesgotável que emana da palavra sagrada, que emana dos
ensinamentos de Cristo e da nossa Igreja Católica, sempre num
espírito extremamente ecumênico com os demais representantes de
outros pensamentos, de outras ações religiosas, mas que estejam
pautados também nos princípios cristãos.

Outro ponto de afinidade com V. Exa. que muito me alegra é no
campo profissional, por sermos ambos médicos-veterinários, o que
nos aproxima de um universo muito amplo, não só do cuidado que
temos com os animais e com a produção de alimentos, mas com esse
universo tão grande da sociedade que depende dos animais para
construir a sua sobrevivência ou para ter até uma relação mais
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humana com o universo, já que eles muitas vezes nos dão a devida
dimensão da presença de Deus em tudo que há de vida.

Portanto, quero dizer da minha alegria, da minha satisfação de
conviver com um parlamentar ainda tão jovem, mas que traz tanta
coerência, tanta maturidade, como V. Exa. aqui, nesta Casa. Ao
terminar este ano, podemos com certeza dizer que V. Exa. não é
nenhum calouro aqui, mas um dos parlamentares maduros e
experientes que o povo mineiro ganhou. Parabéns pelo trabalho. Com
certeza estaremos juntos para muitos desafios. Muito obrigado.

O Deputado Eros Biondini - Obrigado, Deputado Domingos Sávio.
Por intermédio de V. Exa., do nosso Presidente Alberto Pinto Coelho e
do nosso Secretário Dinis Pinheiro, gostaria de agradecer a todos os
Deputados e Deputadas por esse carinho e pela consideração.

Tenho consciência das minhas limitações de novato, das
inexperiências que acabam sendo pontos frágeis. Sei que ainda tenho
muita estrada pela frente, mas, ao final deste ano, já me considero
uma pessoa melhor, mais rica, mais feliz e realizada, por ter convivido
com V. Exas.

A Deputada Maria Lúcia Mendonça (em aparte) - Obrigada,
Deputado Eros Biondini. Não poderia silenciar-me neste momento em
que estamos encerrando nossos trabalhos parlamentares deste ano
de 2007.

Gostaria de dizer, em nome da bancada feminina, que agradecer é
pouco pelo que passamos e aprendemos durante este ano. Agradeço,
sobretudo, àqueles que já estavam aqui e que, por meio da
experiência, puderam ajudar-nos, os novatos, como somos
considerados, a adquirir um aprendizado nesta Casa.

Muitos mestres e mestras caminharam conosco, dando-nos a
chance de aprender. Hoje temos a certeza de que a palavra que cala
e bate fundo em nosso coração é de que valeu a pena o trabalho aqui
realizado, a participação, o conhecimento. Descobrimos que, nesta
Casa, a pluralidade é realmente vivenciada. Todos nós tivemos um
aprendizado muito grande. Aprendemos a conhecer e, acima de tudo,
a amar as pessoas. Esse relacionamento não se estende apenas aos
Deputados e Deputadas desta Casa, mas também aos funcionários,
nossos amigos-mirins, aqueles dos serviços gerais, os seguranças, os
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motoristas, o pessoal da comunicação, todos que somam para a
realização desse trabalho conjunto. Aqui não há trabalho
individualizado. Esse é o pensamento da bancada feminina.

Quando olhamos para você, Deputado Eros Biondini, com sua
jovialidade, concordamos plenamente com as palavras do Deputado
Domingos Sávio quando diz que a beleza da convivência é ver os
mais experientes juntando-se aos que chegam, aos que vêm com a
força da juventude, somando-se à força da nossa experiência. Idade é
uma questão de interior. Que Deus abençoe cada um de nós e nos dê
forças para o término do dia de hoje. Espero que haja um consenso e
um comprometimento. Nosso compromisso não é com o grupo de
Deputados, mas com o povo de Minas Gerais.

Um feliz Natal para todos que estão nos ouvindo, para todos aqueles
que estão conosco em suas residências. Recebam desta Casa os
votos de um feliz Natal. Vale a pena, por um feliz Natal, viver o ano de
2008. Muito obrigada e um abraço a todos.

O Deputado Eros Biondini - Sr. Presidente, gostaria de dizer que,
apesar de todo o êxito, sabemos que, diante da realidade que nos
cerca, principalmente da desigualdade social, não podemos nunca
descansar. Todos sabem da minha opção de buscar viver segundo o
ensinamento do Evangelho. Lendo os “Atos dos Apóstolos”, queria
compreender como a primeira comunidade cristã conseguiu chegar a
uma convivência fraterna a ponto de estar escrito: “Entre eles não
havia quem passasse necessidade”.

Então, Deputado Luiz Tadeu Leite, tenho como missão: refletir junto
aos pares como uma comunidade autenticamente cristã, primitiva, em
meio a uma realidade de injustiça, escravidão, doenças e tantas
dificuldades e adversidades conseguiu ter um relacionamento fraterno,
a ponto de estar tão explícito que entre eles não havia quem passasse
necessidades. Se verificarmos, existe uma explicação para isso: o
solidarismo e o humanismo cristãos. Quando alguém tem mais do que
pode, do que deve ou do que precisa, pode ter certeza - como diz
Francisco de Assis - que isso está fazendo falta a outra pessoa. O que
está sobrando na nossa mesa, sendo desperdiçado nos nossos
restaurantes e mofando nos nossos armários está fazendo falta a
outras famílias, não nos pertence. Na radicalidade de Francisco,
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percebemos que ele já temia ser julgado como ladrão por ter alguma
coisa em dobro, sendo que outra pessoa necessitava daquilo para
sobreviver.

Portanto, Sr. Presidente, gostaria, ao final deste ano, de deixar a
mensagem de que juntos precisamos, cada vez mais, buscar o bem
comum na nossa sociedade. E deixo a mensagem a todos os que
estão nos vendo e ouvindo de que, antes de Jesus iniciar o seu
trabalho pastoral e a sua vida pública, pegou uma frase que estava no
“Livro de Isaías”, que dizia que “o Espírito de Deus está sobre mim,
porquanto me ungiu e me enviou para curar os sofridos, libertar os
cativos e anunciar o ano da graça do Senhor”.

Quero, através dessa frase, concluir minha fala dizendo que essa
mesma passagem que está em Isaías 61 pode ser, neste final de ano
e início do ano que vem, proclamada por todos nós. Queremos
proclamar para o ano de 2008, no nosso trabalho parlamentar nesta
Casa Legislativa, um ano de graça, benção e vitórias. De antemão,
proclamamos isso, para que, ao final de 2008, possamos celebrar
também muitas vitórias, quantas mais Ele nos permitir.

Feliz Natal e ano-novo, felicidades a todos, que nossas famílias
sejam abençoadas e que sejamos bênção para o nosso povo.
Obrigado, Sr. Presidente.
* - Sem revisão do orador.
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Weliton Prado.

O Deputado Weliton Prado - Quero cumprimentar a todos e todas.
Já havia anunciado, no período da manhã, um grande presente de
Papai Noel: a Cemig distribuirá, no final deste ano, no dia 28, mais
uma parcela; efetuará, nos termos do art. 31 do estatuto social da
Companhia, o pagamento da segunda parcela dos proventos
referentes ao exercício de 2006. Isso foi publicado no “Minas Gerais”.
O valor desse presente está na ordem de R$689.000.000,00, mais de
meio bilhão de reais e mais do que 10 vezes o maior prêmio pago pela
Mega-Sena. Vejam que essa é a segunda parcela, e já pagaram a
primeira parcela.

As pessoas me perguntam se todo esse dinheiro vai para o caixa do
Estado de Minas Gerais, e respondo que não. Infelizmente, a grande
maioria desses recursos vai para o capital estrangeiro, para o capital
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internacional, para pagar os dividendos, e apenas uma pequena parte
fica com o governo do Estado.

Estou aqui com o gráfico. Só 23% ficam com o Estado de Minas
Gerais, 20% para o capital nacional e a grande maioria para o capital
estrangeiro, somando-se aproximadamente 60%. Isso fez com que a
Cemig aumentasse o valor da conta. Foi muito elevada essa conta de
luz no Estado, situação que certamente ocasionou sacrifício das
famílias mineiras. A Cemig conseguiu obter lucros exorbitantes - aliás,
foram praticamente R$400.000.000,00 nos três primeiros meses do
ano, e deve fechar com mais de R$2.000.000.000,00.

Estou com os dados oficiais. Só para se ter uma idéia, a Cemig fez a
repartição dos dividendos, que é a parcela do lucro a ser distribuída
aos acionistas, chegando em 2005 a entregar quase todo o lucro,
aproximadamente R$2.000.000.000,00. Infelizmente, mais da metade
desses dividendos não ficam sequer no Brasil, pois são distribuídos a
acionistas estrangeiros. Quer dizer, o dinheiro das famílias mineiras
tem enriquecido as reservas de fundos de empresas de outros países.
Realmente isso é muito triste. Sabemos que, hoje, o que mais pesa no
bolso do consumidor, do contribuinte, é a conta de energia. A
pesquisa oficial da Confederação Nacional do Comércio demonstra
que hoje só a conta de energia pesa mais que a alimentação, o
vestuário e o transporte, tudo junto.

Há pessoas fazendo financiamento, ou seja, os servidores públicos,
que têm um dos menores salários de todos os Estados da Federação.
Essa é a contradição. Os nossos servidores públicos - servidores de
uma forma geral, como os da educação, da segurança, da área
administrativa - têm um dos menores salários pagos em toda a
Federação. Os Defensores Públicos infelizmente já ameaçaram
avisando que vão entrar em greve novamente, porque até hoje não
receberam o reajuste que aprovamos. Parece que estão empurrando
com a barriga, jogando para a frente. Por um lado, há os servidores
que menos recebem; por outro, a carga tributária como uma das mais
pesadas. O ICMS da conta de energia elétrica é de 30%. Só que aqui
1 mais 1 não são 2, pois há a cobrança por dentro, em que o cidadão
chega a pagar 47% de ICMS no valor da conta de energia. Se
verificarmos, o álcool aqui é 25%; em São Paulo, 12%; em Goiás,
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15%. Aliás, grande número de empresas de transporte está
emplacando seus veículos em outros Estados, já que aqui o IPVA é
mais caro. Haverá um aumento do IPVA para quem tem moto, aquele
que está mais sacrificado e que às vezes não consegue nem pagar a
gasolina do veículo.

Aqui é tudo mais caro. Por isso, aumenta-se a arrecadação. Aliás, a
arrecadação do Estado em 2003 era de R$17.000.000.000,00. E
quanto é a arrecadação hoje? Ela mais que dobrou, pois, de
R$17.000.000.000,00, em 2003, passou para R$35.000.000.000,00.
Lógico, arrecadou-se muito aumentando-se as taxas. O valor da conta
de energia é exorbitante, pois, só neste governo, ela subiu mais de
100% e, nos 10 últimos anos, aproximadamente 500%. Não há como
comparar isso com índice inflacionário algum. Realmente são
aumentos absurdos. A população não agüenta mais. Arrecada-se,
taxa-se muito, mas paga-se muito pouco aos seus servidores. Por isso
chegamos no Orçamento a esse valor de R$35.000.000.000,00. Nas
áreas sociais, é aplicado muito pouco recurso. Chegará o momento
em que realizarei o debate e a discussão sobre o Orçamento.

Há aqui dados oficiais. Falamos sobre isso e provamos. A execução
orçamentária de 2007 mostra programas e ações que deveriam ser
prioridade, mas que não são. O que isso significa? Significa que
votamos o Orçamento, no ano passado, para vigorar neste ano e
retiramos algumas prioridades, que seriam aquelas para o governo.

Isso foi executado e aplicado? Não. Em outras áreas foi aplicado,
mas nas áreas prioritárias, não. Mostrarei a V. Exas.

Por exemplo, para apoio a programas habitacionais estava prevista
a aplicação de quase R$10.000.000,00, no entanto não foi aplicado
nem um centavo. Um outro exemplo é o programa Lares Geraes. Há
muitos recursos nesse programa, mas foram aplicados apenas 16%.
Na seqüência, temos os Corredores Radicais de Integração e
Desenvolvimento. Foi aplicado 0,57%.

Para o Desenvolvimento das Comunidades e Incremento das
Políticas Públicas estavam previstos R$6.000.000,00, mas foram
aplicados apenas 3,68%.

Para o Desenvolvimento Regional e Urbano estava prevista uma
quantidade “x”, mas foram aplicados apenas míseros 2,88%.
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Falarei agora sobre o Programa de Infra-Estrutura, que há em todo o
Estado de Minas Gerais. Temos aqui Ribeirão das Neves, que tem um
dos IDHs mais baixos do Estado. Sabemos os males causados à
saúde em razão da falta de infra-estrutura. É sol, poeira, com a
conseqüente internação de crianças em hospitais que, às vezes, não
têm médicos suficientes nem a estrutura necessária. Quando chove,
as pessoas não conseguem nem andar nas ruas porque é um lamaçal
total. O percentual aplicado foi de 2,21% apenas.

Prosseguindo, na Reestruturação do Sistema de Planejamento da
Região Metropolitana foram aplicados apenas 1,62%.

No saneamento básico, dentro do programa Mais Saúde para
Todos, houve uma aplicação de apenas 0,61%. Praticamente não foi
gasto nada nesse setor, dentro do referido programa.

Há muitos outros programas dos quais, infelizmente, só se fez a
divulgação. E como foi feito isso? Darei o exemplo de alguns
programas. Por exemplo, universalizar o Poupança Jovem e a escola
em tempo integral. O primeiro é um programa do governo do Estado
que, infelizmente, serviu mais para fazer publicidade em uma
determinada região. Isso significa que não houve expansão para o
Estado inteiro. Pegou-se, por exemplo, a cidade de Ribeirão das
Neves, instalando-se lá um projeto-piloto e divulgou-se para toda a
imprensa de Minas Gerais, no Triângulo Mineiro, na Zona da Mata, no
Norte de Minas, no Vale do Jequitinhonha e aqui na região
metropolitana, enfim, em todas as cidades de Minas Gerais, como se
fosse um programa desenvolvido em todo o Estado.

Há um outro programa, o Escola em Tempo Integral. Aliás, foi uma
grande briga para o universalizarmos e garantirmos para um grande
número de alunos. Essa escola é em tempo integral, para que o
estudante fique de manhã e à tarde na escola para preparar-se para o
mercado de trabalho. Infelizmente, foi mais para divulgação.

Quero mostrar a V. Exas. o quanto foi gasto com publicidade.
Poderia citar vários anos, de 2002 a 2007, mas vou-me ater somente
ao ano de 2005. Foram gastos R$223.000.000,00. Isso é praticamente
mais do que o investido nos programas sociais. Se esse governo ficar
20 anos no poder, não chegará a gastar esse valor em habitação.
Infelizmente, essa é a realidade.
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Em relação à conta de energia elétrica, travamos uma grande luta
pela redução do ICMS. Para que V. Exas. tenham uma idéia, a Cemig
solicitou um aumento de 23,88% à Aneel, mas esta autorizou 6,5%. A
Cemig, não satisfeita, interpôs recursos junto à Aneel, querendo, até,
que esse aumento seja concedido no ano que vem, se o recurso for
julgado favoravelmente. Estivemos na Aneel e estamos pressionando
para, além de impedir o aumento, garantir uma redução significativa
no valor da conta de energia elétrica da Cemig, que é a mais cara do
Brasil.

Só para ter uma idéia, Deputado Domingos Sávio, a média de
redução dos outros Estados foi de 16%. Ouvimos aqui dirigentes da
Cemig jogarem a culpa na população de Minas Gerais, em uma
grande contradição, sob o argumento que a conta de energia em
Minas Gerais é muito cara porque a população está consumindo
pouca energia. Se está consumindo pouca energia, por que a Cemig
quer criar as tarifas diferenciadas - que é o caso da amarela -,
cobrando um valor maior após as 18 horas? Não há justificativa para
isso. Por que a Cemig faz campanha para as pessoas reduzirem o
consumo de energia se está sobrando energia? Não justifica falar
besteira. Podem ter a certeza de que a Aneel saberá de tudo. Vamos
levar toda essa documentação à Aneel.

Obrigado, Sr. Presidente. O tempo aqui é muito pouco, não sendo
possível a explanação de todos os problemas. Então, queria
aproveitar este momento para conclamar toda a população de Minas
Gerais para ajudar-nos a colher abaixo-assinados. Colheremos o
maior número de assinaturas. Percorreremos todas as regiões do
Estado, levaremos as assinaturas para a Aneel, e iremos pressioná-la
com o fim de reduzir, de forma significativa, a conta de energia.

Mobilizaremos, montaremos barracas, ficaremos de plantão na porta
da Aneel para garantir uma redução significativa. O povo não agüenta
mais. É muito injusto terem um faturamento de mais de
R$2.000.000.000,00, e não haver investido na área social.

O Deputado Domingos Sávio (em aparte) - Sr. Presidente, quero
registrar que não fui intransigente. Apenas pedi para apartear o
discurso do Deputado.

Quero dizer ao nobre Deputado Weliton Prado que é bom que todos
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os mineiros saibam que sempre dei aparte a V. Exa. e a toda a
bancada da Oposição, para democraticamente fazermos um debate.
Agora, quando faltam alguns segundos para terminar seu tempo, V.
Exa. se dignou a nos conceder aparte, quando não há mais tempo
hábil para retribuir a V. Exa., de forma democrática, a argumentação
sobre o que expõe, que não tem nenhum fundamento. Os mineiros
não ficarão com a ilusão quanto ao que V. Exa. disse porque, com
certeza, já conhecem a linha de argumentação que desenvolve.

Que fique registrado: V. Exa. diz que concederá o aparte, mas
espera terminar o prazo regimental. E, quando já não há mais esse
prazo, dá-nos alguns segundos. Deixo aqui meu protesto pela falta de
cooperação de V. Exa., que não é na mesma linha com que sempre
me dirigi a V. Exa.

O Deputado Dinis Pinheiro (em aparte) - Só uma observação, ilustre
Deputado Weliton Prado. Quando se fala em Poupança Jovem,
logicamente eu me alegro.

Ressaltei aqui a importância de se iniciar esse projeto, de grande
significado social, por Ribeirão das Neves, a cidade mais pobre do
Estado de Minas Gerais. Graças a ações valorosas do Governador
Aécio Neves, também assinalo o trabalho significativo do Secretário
Custódio Mattos, o trabalho começa a prosperar, a crescer, a avançar
por Minas Gerais.

Tivemos a felicidade de receber a notícia de que o projeto do
Poupança Jovem, programa importante e inédito do Governador de
Minas, será implantado agora em mais duas cidades pobres, cidades
carentes, cidades de poucos recursos, entre elas Esmeraldas. E, para
a nossa alegria e para alegria das famílias ibiriteenses, nossa terra
natal, Ibirité, também foi escolhida atendendo a nosso pedido.
Logicamente, isso será de grande importância para a vida daqueles
jovens.

Quero parabenizar o Governador Aécio Neves pelo programa
Poupança Jovem, que começa a avançar pelos quatro cantos de
Minas Gerais.

O Deputado Weliton Prado - Finalizando, Deputado Dinis Pinheiro,
essa é uma verdade. O programa realmente é muito importante, e
nossa luta é para que este fosse universalizado e uma realidade em
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todo o Estado de Minas Gerais, e não apenas em algumas cidades.
Quanto ao Deputado Domingos Sávio, coitadinho dele. Não é,

Deputado Domingos Sávio? Coitadinho, mas coitadinho mesmo. V.
Exa. é democrático de forma maravilhosa, esplendorosa. Se,
infelizmente, V. Exa. acha a conta de energia baixa, a maioria da
população de Minas Gerais não acha que seja. Realmente ela é muito
alta, e não vamos nos amedrontar, mas sim lutar até o fim pela
redução significativa do valor da tarifa de energia.
* - Sem revisão do orador.

O Deputado Domingos Sávio - Sr. Presidente, solicito a palavra pelo
art. 164 do Regimento Interno.

O Deputado Domingos Sávio - Sr. Presidente, pedi a palavra pelo
art. 164 pela forma desrespeitosa com que o nobre Deputado acaba
de dirigir-se a minha pessoa. Serei breve, em respeito a todos os
parlamentares que estão aqui para votar o Orçamento.

O Deputado Weliton Prado, a quem sempre me dirigi de forma
respeitosa, poderia refletir um pouco mais quando, após ter uma
atitude que não é do estilo deste Parlamento, após fazer ataques
permanentes ao governo, ao dizer que vai dar aparte e, de forma
maliciosa, espera faltar alguns segundos e, depois, vem atribuir
adjetivos de forma inapropriada, que não é do nível deste Parlamento;
o nobre Deputado se apega a adjetivos inadequados.

Não só os colegas desta Casa nos conhecem como tenho certeza
que o povo mineiro tem observado o comportamento pelo qual temos
procurado nos pautar para tratar dos graves problemas de Minas. Não
retomarei a discussão do tema, que eu faria de forma respeitosa,
democrática e republicana debatendo com o orador, mas apenas usei
o art. 164 para que o povo mineiro saiba que este Parlamento tem
código de ética, tem responsabilidade e não deve pautar-se por
atitudes como essa que acabou de ocorrer. Muito obrigado, Sr.
Presidente.

Suspensão da Reunião
O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião por 1

minuto para entendimentos entre as Lideranças sobre a apreciação
das matérias constantes na pauta. Estão suspensos os nossos
trabalhos.
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Reabertura da Reunião
O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos.

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.
A Presidência vai ler decisão da Mesa (- Lê:)

DECISÃO DA MESA
A Mesa da Assembléia, no uso de suas atribuições, especialmente a

prevista no art. 74 do Regimento Interno, e considerando a
complexidade da matéria tratada pelo Projeto de Lei nº 637/2007, que
dispõe sobre a distribuição da parcela da receita do produto da
arrecadação do ICMS pertencente aos Municípios; considerando a
necessidade de oferecer subsídios técnicos aos Deputados e às
Comissões desta Assembléia na apreciação dessa
matéria;considerando a necessidade de avaliar as propostas
apresentadas no Fórum Técnico “ICMS Solidário”; e considerando,
ainda, a importância de reduzir as desigualdades regionais e
promover o desenvolvimento do Estado, preservando a capacidade
econômica dos Municípios, decide:

Art. 1º - Fica constituído grupo parlamentar composto pelos
Deputados Ana Maria Resende, Dinis Pinheiro, Durval Ângelo, Fábio
Avelar, Getúlio Neiva, Gustavo Valadares, Luiz Humberto Carneiro,
Paulo Cesar, Weliton Prado e Zé Maia para examinar questões
referentes ao Projeto de Lei nº 637/2007.

Parágrafo único - O grupo de que trata o “caput” elegerá o seu
coordenador e será assessorado pela Secretaria-Geral da Mesa.

Art. 2º - Compete, ainda, ao grupo a que se refere o art. 1º:
I - analisar a legislação referente à distribuição do ICMS no Estado

de Minas Gerais;
II - apresentar sugestões de aprimoramento ao Projeto de Lei nº

637/2007.
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Art. 3º - Esta decisão entra em vigor na data de sua publicação.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 20 de dezembro de

2007.
Alberto Pinto Coelho, Presidente - Doutor Viana - José Henrique -

Roberto Carvalho - Dinis Pinheiro - Tiago Ulisses - Alencar da Silveira
Jr.

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

Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda
à Constituição nº 38/2007, do Deputado Delvito Alves e outros, que dá
nova redação aos arts. 39, 61, 66, 90, 106, 110, 111, 136, 137, 142 e
143, da Constituição do Estado, e acrescenta dispositivos a seu Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias. Pelo BSD: efetivos -
Deputados Dalmo Ribeiro Silva e Lafayette de Andrada; suplentes -
Deputados João Leite e Domingos Sávio; pelo PMDB: efetivo -
Deputado Adalclever Lopes; suplente - Deputado Gilberto Abramo;
pelo PT: efetivo - Deputado Almir Paraca; suplente - Deputado Durval
Ângelo; pelo PV: efetivo - Deputado Inácio Franco; suplente -
Deputado Hely Tarqüínio. Designo. Às Comissões.

A Presidência vai designar os membros da Comissão Especial para
Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição nº
39/2007, do Deputado Doutor Viana e outros, que altera o § 1º do art.
106 da Constituição do Estado e dá outras providências. Pelo BSD:
efetivos - Deputados Dalmo Ribeiro Silva e Lafayette de Andrada;
suplentes - Deputados João Leite e Ademir Lucas; pelo DEM: efetivo -
Deputado Leonardo Moreira ; suplente - Deputado Gustavo Valadares;
pelo PV: efetivo - Deputada Rosângela Reis; suplente - Deputado Hely
Tarqüínio; pelo PP: efetivo - Deputado Vanderlei Jangrossi; suplente -
Deputado Pinduca Ferreira. 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 1.724 a 1.726/2007, da Comissão de Educação,
1.727/2007, da Comissão de Política Agropecuária, 1.728 e
1.729/2007, da Comissão de Meio Ambiente, 1.730 e 1.731/2007, da
Comissão de Segurança Pública, e 1.732 a 1.741/2007, da Comissão
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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 16ª Reunião Extraordinária, em
13/12/2007, do Projeto de Lei nº 1.781/2007, da Deputada Elisa
Costa, e do Requerimento nº 1.660/2007, da Comissão de
Participação Popular; de Transporte - aprovação, na 36ª Reunião
Ordinária, em 18/12/2007, dos Projetos de Lei nºs 607/2007, do
Deputado Zé Maia, 842/2007, do Deputado Fábio Avelar, 1.612/2007,
do Deputado Leonardo Moreira, 1.644/2007, do Deputado Gustavo
Valadares, 1.667/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, e dos
Requerimentos nºs 1.594 e 1.596/2007, da Deputada Maria Lúcia
Mendonça, 1.600/2007, da Comissão de Direitos Humanos, e 1.631,
1.633 a 1.636, 1.641, 1.647, 1.652, 1.654, 1.662 e 1.665/2007, da
Comissão de Participação Popular; de Assuntos Municipais -
aprovação, na 32ª Reunião Ordinária, em 19/12/2007, dos
Requerimentos nºs 1.672/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, e
1.679/2007, do Deputado Padre João; de Administração Pública -
aprovação, na 36ª Reunião Ordinária, em 19/12/2007, do
Requerimento nº 1.670/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva; do
Trabalho - aprovação, na 31ª Reunião Ordinária, em 19/12/2007, dos
Projetos de Lei nºs 1.820/2007, do Deputado Domingos Sávio,
1.825/2007, do Deputado Walter Tosta, 1.840/2007, do Deputado
Ademir Lucas, 1.841/2007, do Deputado Alencar da Silveira Jr., e
1.850/2007, do Deputado Lafayette de Andrada, e dos Requerimentos
nºs 1.674/2007, do Deputado Dinis Pinheiro, e 1.681/2007, da
Comissão de Educação; de Educação - aprovação, na 35ª Reunião
Ordinária, em 19/12/2007, dos Projetos de Lei nºs 1.581/2007, do
Deputado Antônio Carlos Arantes, 1.733/2007, da Deputada Cecília
Ferramenta, 1.780/2007, do Deputado Irani Barbosa, e 1.785/2007, do
Deputado Hely Tarqüínio, e dos Requerimentos nºs 1.562/2007, do
Deputado Carlin Moura, 1.582/2007, da Comissão de Direitos
Humanos, 1.590/2007, do Deputado Carlin Moura, 1.617/2007, da
Deputada Gláucia Brandão, 1.622/2007, da Comissão de Participação
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Popular, e 1.659/2007, do Deputado Gil Pereira; de Segurança
Pública - aprovação, na 35ª Reunião Ordinária, em 19/12/2007, do
Projeto de Lei nº 1.858/2007, da Deputada Elisa Costa, e dos
Requerimentos nºs 1.587 e 1.589/2007, do Deputado Carlin Moura,
1.618, 1.620, 1.621, 1.623 a 1.625, 1.627, 1.628, 1.639, 1.640, 1.644,
1.649, 1.666, 1.687 e 1.688/2007, da Comissão de Participação
Popular, e 1.671/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva; e de Saúde
- aprovação, na 32ª Reunião Ordinária, em 19/12/2007, do Projeto de
Lei nº 1.635/2007, do Deputado Delvito Alves, e dos Requerimentos
nºs 1.565/2007, do Deputado Fábio Avelar, e 1.619, 1.626, 1.629,
1.645, 1.650 e 1.661/2007, da Comissão de Participação Popular
(Ciente. Publique-se.).

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

do inciso VIII do art. 232 do Regimento Interno, requerimentos da
Deputada Maria Lúcia Mendonça solicitando a retirada de tramitação
do Projeto de Lei nº 1.419/2007, e dos Deputados Fábio Avelar
solicitando a retirada de tramitação do Projeto de Lei nº 1.815/2007, e
Vanderlei Miranda solicitando a retirada de tramitação do Projeto de
Lei nº 757/2007 (Arquivem-se os projetos.); nos termos do inciso VII
do art. 232, c/c o art. 140 do Regimento Interno, requerimento do
Deputado Eros Biondini solicitando que o Projeto de Lei nº 16/2007
seja encaminhado à comissão seguinte a que foi distribuído, uma vez
que a Comissão de Turismo perdeu prazo para emitir seu parecer; nos
termos do inciso XXXII do art. 232 do Regimento Interno,
requerimento do Deputado Weliton Prado, solicitando o
desarquivamento do Projeto de Lei Complementar nº 8/2003; e, nos
termos do inciso VII do art. 232 c/c o art. 141 do Regimento Interno,
requerimento do Deputado Délio Malheiros, solicitando a inclusão em
ordem do dia do Projeto de Lei nº 1.124/2007.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência informa ao Plenário que, com a retirada de tramitação

do Projeto de Lei nº 1.815/2007, do Deputado Fábio Avelar, o Projeto
de Lei nº 1.842/2007, 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
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Justiça, de Educação e de Fiscalização Financeira para parecer, nos
termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

Votação de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento da Comissão de Direitos Humanos

solicitando ao Procurador-Geral de Justiça do Estado do Pará e à
Defensoria Pública do Pará informações sobre as providências
tomadas para apurar a responsabilidade dos agentes da polícia e do
governo do Estado do Pará pela detenção de uma adolescente junto a
detentos do sexo masculino na Delegacia de Abaetetuba. Em votação,
o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento da Comissão Direitos Humanos, solicitando, à
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte e à Urbel, informações sobre
os motivos da demolição da casa da Sra. Maria Elza de Faria dos
Santos, situadada na Rua A, nº 85, Conjunto Esperança, no Bairro
Flávio Marques Lisboa, nesta Capital, e informações sobre o direito à
indenização pelas benfeitorias. 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, à
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, informações sobre a
situação dos aposentados dos Correios, no que se refere à cobrança
abusiva do plano de saúde oferecido aos servidores daquela empresa,
conforme denúncia apresentada a esta Comissão, constante das
notas taquigráficas que encaminha. Em votação, o requerimento. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

2ª Fase
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada a esta fase, a

Presidência passa à 2ª Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a
votação da matéria constante na pauta.

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

reunião os Projetos de Lei nºs 598, 755, 1.584, 1.676 e 1.879/2007,
apreciados na reunião extraordinária realizada hoje, pela manhã.

Discussão e Votação de Proposições
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O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Padre
João, solicitando a inversão da pauta desta reunião, de modo que o
Projeto de Lei nº 1.616/2007 seja apreciado em último lugar. Em
votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Prosseguimento da discussão, em turno único, do Projeto de Lei nº
1.615/2007, do Governador do Estado, que dispõe sobre o Plano
Plurianual de Ação Governamental - PPAG - para o período
2008/2011. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela
aprovação do projeto com as Emendas nºs 76, 88, 92, 98, 99, 106,
107, 125 a 127, 141 a 143, 146 a 152, 166, 171, 174, 175, 187, 200 e
360, apresentadas por parlamentares e pela Comissão de
Participação Popular, as Emendas nºs 379 a 435, apresentadas neste
parecer, as Subemendas nº 1 às Emendas nºs 1 a 4, 6, 20, 21, 24, 37,
40 a 45, 50, 51, 58, 59, 61 a 63, 66 a 71, 73 a 75, 84, 85, 87, 94, 96,
97, 103, 104, 110, 113, 114, 116, 121, 128, 132, 134, 135, 140, 153,
156, 158, 162 a 164, 170, 172, 173, 177 a 183, 185, 191, 194, 195,
202, 205, 207, 208, 217, 220, 255, 300, 302, 310, 312, 317, 323, 330,
339, 340, 343, 346, 347, 350, 355, 361, 367 e 377, as Subemendas
nºs 1 e 2 às Emendas nºs 155 e 218 e as Subemendas nºs 1, 2 e 3 à
Emenda nº 210; e pela rejeição das Emendas nºs 5, 8 a 10, 12, 22,
23, 46, 49, 53, 60, 72, 86, 90, 91, 93, 100 a 102, 105, 108, 109, 111,
112, 115, 119, 123, 124, 129 a 131, 133, 136 a 139, 154, 157, 159,
165, 168, 176, 186, 188, 192, 193, 196, 197, 201, 203, 209, 213, 214,
221 a 223, 226 a 253, 259, 260, 264, 267, 269 a 274, 276 a 280, 282,
284 a 299, 301, 303 a 305, 311, 313, 318 a 320, 324 a 328, 332 a 334,
336 a 338, 341, 342, 349, 362 a 366, 368 a 370 e 373 a 376. Continua
em discussão o projeto. Com a palavra, para discuti-lo, o Deputado
Padre João.

O Deputado Padre João - Sr. Presidente, nobres colegas
Deputados, público das galerias e da TV Assembléia. Nesta primeira
fase da discussão do PPAG, gostaria de destacar que uma das
previsões orçamentárias é o respeito para com o servidor público na
linha de capacitação e justa remuneração. Na manhã de hoje, os
servidores da Fhemig ocuparam o “hall” da Seplag reivindicando
respeito ao seu trabalho e justo salário. Sei que os colegas Deputados
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estão ansiosos por celebrar o Natal com seus familiares, o que é justo.
Mas, Deputado Fahim Sawan, que também é da área da saúde, como
poderão celebrar o Natal esses servidores da Fhemig, cujo salário-
base no início de carreira é de R$324,00 para quem tem o ensino
fundamental, R$470,00 para quem tem o 2º grau e cerca de R$700,00
para quem tem ensino universitário? Temos de voltar o olhar para
além de nós e deste momento. Se, como foi acordado hoje, entrarem
em greve os servidores dos Hospitais João XXIII, Sara Kubitschek e
Odete Valadares, teremos muitos problemas. Só o Hospital João XXIII
já deveria despertar a sensibilidade do governo para abrir um canal de
interlocução com esses servidores. Imaginem o que é entrar em greve
no dia 23 de dezembro, em todo esse período de Natal e ano-novo.
Sr. Presidente, nosso apelo é que haja interlocução do governo - seja
da Secretaria de Governo, seja da Seplag, seja da Secretaria de
Saúde - com a coordenadoria do movimento.

Não bastasse a questão salarial, no relatório que recebi ontem há
denúncias referentes à qualidade da alimentação. Com freqüência,
aparecem lesmas, lagartos e cabelos na salada e na comida. Há
fotos. Está no relatório que recebi ontem. São todos os servidores da
Fhemig, sobretudo do Hospital João XXIII. Contamos com o
Presidente da Comissão de Saúde, Carlos Mosconi, que já foi
Presidente da Fhemig, e de vários outros colegas Deputados que lá
trabalharam, para que tenham a sensibilidade de fazer esse apelo ao
governo para que haja interlocução com o comando de greve, do
contrário será um prejuízo para muitas vidas, sobretudo nesse
período, cujo índice de acidentes é elevado.

O Deputado Carlos Mosconi (em aparte) - Gostaria de trazer a V.
Exa. e à Casa a nossa preocupação em entender o problema e
receber a diretoria da Astemg, os representantes da Fhemig e ouvi-
los, ainda com a exigüidade de tempo que temos hoje, porque
estamos encerrando o ano legislativo, e esse prazo não contribui em
nada para um bom entendimento. Mesmo com essa dificuldade,
prezado Deputado Padre João, estamos fazendo chegar ao governo,
com a irtervenção do próprio Presidente da Assembléia, Deputado
Alberto Pinto Coelho, a nossa preocupação, que também já foi
exposta ao nosso Líder, Deputado Mauri Torres, a fim de que, mesmo
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com esse problema de tempo, a própria Astemg entenda que este não
é o momento mais adequado para fazer greve. Não quero entrar no
mérito da questão, até porque já fui Presidente da Fhemig e sei bem
que ali as coisas são sempre muito difíceis, são sempre problemas
que se arrastam há muito tempo. Mas, mesmo com essas
dificuldades, as coisas estão sendo resolvidas gradativamente, estão
caminhando. Mas esta época, Deputado Padre João, de Natal e de
final de ano não é a mais adequada para se fazer greve, até porque
sabemos que, nesse período de férias, o índice de acidentes é maior,
e estamos falando do Hospital João XXIII, que é o maior pronto-
socorro deste país. Como a população mineira poderia encarar uma
greve ali no dia 23 de dezembro? Acho que a situação é muito difícil.
Então, estou fazendo um apelo ao pessoal da Fhemig e à Astemg a
fim de que estendam esse período pelo tempo do recesso.
Poderíamos, então, constituir uma comissão, a ser designada pela
diretoria da Casa, naturalmente com a sua participação e a de outros
parlamentares, para intermediarmos uma negociação com o governo.
Tenho a impressão de que poderíamos caminhar por aí e, chegando
ao final do recesso, teríamos uma solução adequada para um
problema que entendo muito grave. Então, quero manifestar a V. Exa.
a nossa total disposição de participar da busca desse entendimento.
Muito obrigado, Deputado Padre João.

O Deputado Padre João - Sou eu quem agradece a V. Exa., assim
como o certo empenho do Presidente da Casa, Deputado Alberto
Pinto Coelho, e do Líder do Governo, Deputado Mauri Torres, a quem
também levei a questão. Mas quero dizer que é justamente em um
período como este, quando muitos estão recebendo o 13º salário e
salários significativos, que a questão se agrava, porque o montante do
que vão receber esses servidores, com o 13º salário - para os que vão
recebê-lo -, chega a R$700,00, uma vez que a base do salário é de
R$324,00, ou seja, está abaixo do salário mínimo. Isso é uma
injustiça, e, apesar da delicadeza do período, a greve é legítima e
justa.

O Deputado Carlos Mosconi (em aparte) - Se V. Exa. me permite,
não tive em mão toda a proposta salarial que está sendo feita e
realmente não sei qual a relação com o salário mínimo, mas parece-



2873

me difícil que alguém receba menos do que o salário mínimo em
Minas Gerais.

O Deputado Padre João - É o salário-base. Ele acaba recebendo
mais, por causa de insalubridade, por exemplo, mas o piso é de
R$324,00.

O Deputado Carlos Mosconi (em aparte) - Se eu tiver isso em mão...
O Deputado Padre João - A própria D. Francisca, que está no

cafezinho, trouxe o seu contracheque, em que o Deputado pode ver
que o piso é de R$324,00.

O Deputado Carlos Mosconi (em aparte) - Por uma informação
preliminar e muito rápida - de modo que não vou dar a ela o valor que
eu gostaria -, fiquei sabendo que algumas categorias da Fhemig têm o
salário muito defasado, como é o caso da enfermagem, que tem um
salário muito abaixo do que o que se vê normalmente.

O Deputado Padre João - É de R$106,00.
O Deputado Carlos Mosconi (em aparte) - Não me estou referindo

às auxiliares de enfermagem, mas às enfermeiras-padrão, de nível
superior.

O Deputado Padre João - Justamente.
O Deputado Carlos Mosconi (em aparte) - Então, para esse setor, a

Secretaria de Saúde, pela Fhemig, está propondo um aumento acima
do que o que está sendo proposto em média para o funcionalismo do
Estado, que é de 18%. São essas questões que eu gostaria de
analisar com mais cuidado, para ter uma informação precisa para
trazer a esta Casa. Nesse caso, por exemplo, a enfermagem estará
recebendo um aumento em um patamar acima, a fim de resolver um
problema da classe. Então, sem entrar no mérito da questão, se
conseguíssemos uma prorrogação desse prazo, até para facilitarmos
essa negociação, isso seria útil para todos, Deputado Padre João. Era
essa a questão que gostaria de expor a V. Exa.

O Deputado Padre João - Está bem, mas quero informar que, para o
nível universitário, início de carreira, o valor é de R$706,00. Ou seja,
defasado. Esse era o primeiro ponto que queria abordar, hipotecando
a nossa solidariedade e apoio aos servidores, que, além da questão
do salário, trazem-nos também o problema da alimentação, que é
grave - aliás, já apresentamos à Comissão de Direitos Humanos o



2874

requerimento de realização de reunião para discutirmos desde a forma
como foi feita a licitação - como conseguiu vencer a empresa que está
servindo - até a qualidade do alimento e os horários de fornecimento.

Quero comentar o PPAG. Primeiramente, destaco uma conquista
desta Casa que é a discussão com a comunidade. Para um bom
planejamento, é importante ampliar a discussão; assim, a
possibilidade de acerto será sempre maior. Isso ocorreu aqui por meio
da Comissão de Participação Popular e, neste ano, ainda envolveu
outras comissões. Foi-nos possível aprofundar, aprimorar e avançar
mais na participação.

Porém, com relação à discussão do PPAG, queria chamar a atenção
dos nobres pares para a coerência. Por quê? Porque, ao
apresentarmos uma emenda ao PPAG, às vezes um determinado
Deputado se coloca numa postura de defesa; mas, quando chega
justamente o momento dessa defesa, seja quanto ao PPAG, seja
quanto ao próprio Orçamento, parece que esta Casa não tem
autonomia em alguns pontos. Isso é grave, fere a democracia.

Quero registrar que algumas das nossas emendas de texto foram
acolhidas. Essas emendas têm o objetivo de que seja dada atenção a
todo o povo mineiro. Por isso sempre discordo da postura de alguns
colegas, que se posicionam como Deputado regional. Pela
Constituição, pela minha consciência e convicção, sou Deputado
Estadual. Não importa se tenho de interferir no Jequitinhonha, no
Mucuri, no Triângulo ou na Zona da Mata, sou Deputado dos 853
Municípios. Portanto, conforme minhas convicções, se qualquer lei vai
ferir o interesse do povo, tenho o direito assegurado pela Constituição
de manifestar-me.

Agradeço ao relator Deputado Lafayette de Andrada a inclusão das
emendas. A Ação nº 4428 trata da garantia de renda mínima e da
subvenção do seguro rural. Muitas vezes, discutimos o seguro rural na
Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial e exigimos do
governo federal uma solução. Já existe uma lei federal que garante
50%, e conseguimos, no âmbito estadual, mais 25%. Infelizmente não
temos notícia de como se dá sua implementação, e além disso 25%
ainda ficam descobertos. A emenda acolhida tem o objetivo de dar
destaque ao assunto, em vez de deixá-lo ser tratado de forma
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genérica para o produtor. Demos um tratamento especial aos
agricultores familiares, o que foi acolhido por meio de uma
subemenda.

Outro ponto que defendemos é o apoio ao Projeto Jaíba. Essa
emenda não foi acolhida. Os Deputados que dizem integrar a bancada
do Norte deveriam fazer a defesa e se unirem para votar
destacadamente essa emenda, aprová-la, e não acolher a sugestão
do relator.

Há também outro ponto que se refere à formação da rede de
tecnologia, inovação. Se acreditamos na formação técnica, na
qualificação do jovem, tem de haver investimento, e, para tal, a
inclusão no PPAG é necessária. Essa foi outra emenda, de nossa
autoria, que deu tratamento especial aos jovens rurais, ainda numa
formação de tecnologias alternativas. Às vezes, investe-se apenas
numa linha do agronegócio ou da agricultura empresarial e esquece-
se de uma formação importante, que usa técnicas alternativas para o
combate a pragas.

Infelizmente, às vezes, há um sistema que usa o agrotóxico, o
veneno como a única alternativa de êxito, não reconhecendo tantas
outras práticas existentes que preservam a qualidade do alimento sem
comprometer a produtividade.

Um outro aspecto que destacamos no PPAG é em relação à
manutenção de estradas vicinais. Muitos alegam que é de
responsabilidade do Município. Sabemos que os Municípios possuem
pouca renda, às vezes têm de arcar com convênios caros com a
Polícia Militar, com a Polícia Civil, com a Emater, empresa importante
na linha de assistência técnica e extensão rural, mas tudo isso é caro,
onera o Município. Então, é importante a participação do Estado.
Infelizmente, essa emenda também foi rejeitada. Apelo aos colegas
que sempre trabalham com a agricultura familiar, à Comissão de
Política Agropecuária, aos que reconhecem a importância do homem
e da mulher do campo. Temos de expressar a nossa convicção da
importância disso, votando projetos, exigindo a inclusão do apoio aos
agricultores familiares. Isso também está no Programa nº 116, Ação nº
4.127, manutenção de estradas vicinais.

Um outro ponto que colocamos como emenda no PPAG é o
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Programa nº 127, infra-estrutura rural, elaboração e implantação de
projetos de obras hidráulicas e de irrigação. Sabemos que há áreas
onde a irrigação é importante; sem ela, não há como produzir. Isso
tem custo para o pequeno agricultor. É importante o Estado dar
também essa cobertura, e, para isso, tem de ter a previsão para 2008,
2009, 2010 e 2011. Infelizmente, isso também foi rejeitado. Então,
apelo novamente aos colegas.

Um outro ponto é em relação às questões fundiárias. O grande
problema que enfrentamos no Estado de Minas Gerais é o grande
volume de terras devolutas que, às vezes, não estão devidamente
cadastradas. Está aqui o ex-Secretário Deputado Neider Moreira, que
esteve à frente da seara. Isso é um grande desafio para nós. Uns
dizem que são 11.000.000ha de terras no Estado; outros,
10.000.000ha ou 7.000.000ha. Então, temos de ter recursos, previsão
de investimento para mapear todo o Estado de Minas Gerais e ter um
diagnóstico preciso, não só da quantidade de terras, mas também
sobre a situação de cada área, se estão nas mãos das empresas
reflorestadoras, que, na verdade, são empresas de cultura de
eucalipto, se há contrato de comodato, quando este vence ou se já
venceu, para, com o mapeamento da qualidade das terras, saber
quais poderiam ser disponibilizadas para a reforma agrária.

Então, infelizmente, não temos uma precisão nem do volume de
terras, nem de sua localização, nem do número das que têm seu
vencimento em forma de comodato com as empresas. Sabemos que
algumas estão na Justiça, mas, quando são medidas, os números não
correspondem aos que estão ali no papel. Essa foi também uma
emenda nossa no PPAG para haver uma atenção especial para a
questão fundiária.

Uma outra emenda, relativa à Emater, também foi rejeitada. Trata-se
da Ação nº 4.152, de apoio à agricultura familiar. Hoje muitos
Municípios demandam um técnico ou engenheiro da Emater, mas eles
não são chamados. Existe um concurso válido, porém, alegam que,
por causa da Lei de Responsabilidade Fiscal, não podem chamar.
Entretanto, sabemos sobre a efetivação de servidores em outras
áreas, e isso acontece porque a agricultura familiar, na verdade, não
está sendo prioridade. Embora tenhamos, no Estado, centros de
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agricultura alternativa que trabalham muito na assistência técnica
rural, como o CTA em Viçosa, o CAA em Montes Claros e o CAV em
Turmalina e Minas Novas, com uma tecnologia que respeita o cerrado,
as matas e as águas e garante a viabilidade econômica de uma
pequena propriedade, nós respeitamos e valorizamos a Emater. Por
isso, colocamos no PPAG uma emenda a fim de lhe dar mais apoio
para que possa servir mais e melhor, universalizando seu trabalho em
Minas Gerais e chegando aos seus 853 Municípios com um convênio
mais em conta, que não onera o Município. Portanto, lamentamos a
rejeição dessa nossa emenda. A Emenda nº 1.615 também é de apoio
à Emater, assim como várias outras.

Apresentamos uma outra emenda para o apoio aos pequenos
produtores na criação de pequenos animais. Isso aconteceria por
meio da Emater. Hoje, no Estado, há uma lei que instaura a política da
agricultura urbana. Essa é uma novidade. A agricultura urbana é
indispensável aos Municípios, sobretudo nos grandes centros, onde
grande parte da população está na periferia. Essa população veio da
zona rural, oriunda do campo. Foi praticamente expulsa,
principalmente nas décadas de 70 e 80, quando as fazendas foram se
fechando para a agricultura e instaurando a bovinocultura,
expulsando, assim, a força de trabalho - o jovem, a mulher, o homem.
Destacamos que a formação de grande parte das pessoas da periferia
é a do campo, ou seja, não tiveram a oportunidade de ter estudo ou
qualificação técnica. Portanto essa ação relativa à criação de
pequenos animais do Programa nº 028, que está dentro do Minas sem
Fome, é indispensável para os pequenos viabilizarem sua atividade
econômica e garantirem sua renda.

Na linha de geração de conhecimento e tecnologia agropecuária, o
Programa nº 210, a Ação nº 4.020 - difusão de tecnologias através de
eventos técnicos, de cursos, de treinamento -, apresentamos uma
emenda dando um destaque aos itens relacionados com a agricultura
familiar. Por que temos de avançar tanto na parte técnica? O agricultor
familiar, durante todo esse tempo, ocupou-se, simplesmente, em
produzir. Ele produz a matéria-prima, e infelizmente existem os
atravessadores, que adquirem produtos com preço abaixo do custo,
dando prejuízo para quem produz e agregando valor ao produto para
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repassar. Seria comprar o leite a R$0,34 e vendê-lo por R$1,30 ou a
R$1,50. Então, a forma como capacitar o homem, a mulher e
sobretudo o jovem rural para que possam não simplesmente produzir,
mas agregar valor ao que produzem está contida em uma emenda,
felizmente, acolhida em parte.

Houve, na linha também de geração de conhecimentos e de
tecnologia agropecuária, dentro ainda do Programa 210, a Ação nº
4.042, da transferência de tecnologia através de sementes básicas.
Houve um tempo, na década de 80, em que as sementes híbridas
foram tomando o espaço das sementes crioulas. Ou seja, antes, os
próprios agricultores selecionavam as sementes. Surgiu uma
orientação técnica nessa época, induzindo lamentavelmente os
agricultores a abrirem mão da sua própria semente e comprarem -
isso na ilusão de que produziriam mais. Mas só produziriam mais com
adubo. Ou seja, o custo de produção elevava, tirava a diferença.
Então o que apresentamos foi com o objetivo de resgatar e valorizar
as sementes crioulas. E, lamentavelmente, foi rejeitada.

Outra ação dentro do Programa 196, Programa do Desenvolvimento
Econômico Industrial, Comercial de Serviços e do Cooperativismo, da
Ação nº 4.635, é a consolidação e operacionalização das ações do
Conselho Estadual de Cooperativismo. Apresentamos também uma
emenda dando condições igualitárias para cooperativas de pequeno
porte em áreas rurais e urbanas. Sabemos que o agricultor familiar
não tem capacidade de investir isoladamente. No caso, equipamentos
para agregar valor a sua produção custa-lhe caro. Só é possível
aquisição de equipamentos dentro do associativismo e do
cooperativismo. Infelizmente, já existe uma dificuldade cultural para se
associar no cooperativismo, e, não tendo o apoio do governo, essa
dificuldade torna-se ainda maior. Ou seja, quanto a avanços que
poderíamos ter em curto prazo, nós ainda os teremos muito distantes.
É fundamental o apoio. Essa emenda foi acolhida, em parte, ao
associativismo e ao cooperativismo.

Ação nº 1.292, apoio financeiro a produtores rurais no Norte de
Minas e Vale do Jequitinhonha: em vez de financiar pequenos
produtores rurais, associações e grupos, na verdade essa nossa
emenda foi a mudança de metafísica. Então haveria a necessidade da
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inclusão do cooperativismo.
Sabemos que é uma área, sobretudo o Norte, o Jequitinhonha e o

Mucuri, que demanda uma atenção especial, por isso ficou em
destaque no PPAG e na nossa emenda. Infelizmente essa emenda
também foi rejeitada.

No Programa nº 3, arranjos produtivos em biotecnologias,
biocombustíveis e eletroeletrônicos, temos uma emenda de texto em
que destacamos o respeito, além da questão econômica, à questão
social e ambiental da produção. A emenda, infelizmente, foi rejeitada.

Dentro do Programa nº 211, indução do desenvolvimento científico e
tecnológico, apresentamos, na Ação nº 4.517, apoio tecnológico a
projetos especiais, para induzir desenvolvimento científico e
tecnológico promovendo o fomento e apoio a projetos em áreas
consideradas prioritárias no Estado, a saber: recursos hídricos,
florestas renováveis, atividades minerárias, agronegócios,
digitalização do acervo histórico e cultural, e acrescentamos também a
agroecologia e a agrobiodiversidade. Entendemos que o verdadeiro
avanço será na linha agroecológica. Não basta produzir em
quantidade, mas em qualidade. A qualidade não está na beleza dos
produtos, mas na ausência de qualquer veneno, de qualquer resíduo e
também a agrobiodiversidade. Não podemos financiar as
monoculturas que quebram a biodiversidade. Quebrada a
biodiversidade, a falta da defesa natural exige o uso dos venenos para
combater as pragas.

Nessa linha, é importante dizer que nosso projeto que tramitou
recebeu substitutivo na Casa, foi aprovado em Plenário e, quando foi
para o governo, foi vetado pelo Governador. Foi vetado um projeto
dos transgênicos, dos organismos geneticamente modificados, que,
para nós e para uma camada significativa da sociedade, é importante.
Temos pesquisas sobre a ameaça desses produtos à saúde das
pessoas, sobre a destinação da sobra desse material. Isso é um
problema, e estávamos adequando-o à lei federal de biossegurança,
mas infelizmente foi vetado, recebeu o veto total. É por isso que
trazemos aos colegas a nossa indignação. Reconheço o cansaço de
cada um, mas quero registrar o esforço. Não existe nenhum projeto de
minha autoria feito simplesmente no gabinete com uma equipe
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técnica; todo projeto de minha autoria é discutido na base. Fazemos
essa discussão na comunidade, Deputado Sargento Rodrigues; não é
que a ordem seja obstruir, mas esta Casa tem de ser respeitada,
assim como o papel do Deputado. Se um dos nossos papéis é
legislar, temos de trabalhar. Nesse projeto, houve um trabalho da
Casa, das comissões, dos servidores da Casa, ou seja, houve um
dispêndio de serviço, de dinheiro público. Então o Governador veta, e
fica por isso mesmo?

Isso não pode, é um desrespeito a esta Casa, uma vez que
recebemos notas técnicas de algumas secretarias do governo
apoiando pelo menos o substitutivo do projeto. De fato, temos de ficar
indignados pela falta de respeito conosco. Temos o dever de legislar e
fiscalizar, e o governo não pode nos impedir de trabalhar esse
assunto, que, quando trabalhado, recebe esse veto total.

No PPAG, incluímos também o ponto do investimento na linha da
ciência e tecnologia e da pesquisa, que recebeu um parecer favorável,
por meio de uma subemenda.

Também procuramos dar a nossa contribuição no Programa nº 123,
fomento à produção cultural, na Ação nº 4.409, estímulo à produção
cultural. Em vez de incentivar e apoiar a produção cultural em suas
várias modalidades, contribuindo para a manutenção da diversidade
cultural e artística de Minas Gerais, priorizamos as associações locais
e comunitárias e os pequenos grupos organizativos. É uma das
maneiras para fazer nascer uma nova cultura na linha do
associativismo e do cooperativismo, superando o individualismo.

Poderia destacar cada ponto do PPAG, as emendas que foram
acolhidas e as que não foram, com preocupações em geral. Tentarei
fazer um resumo para não cansar muito os nobres colegas, falando
por temas, em vez de falar por ação. Um dos pontos que defendemos
é o investimento em relação à segurança, que sabemos estar um
caos. Às vezes, dizem que São Paulo está um caos, mas não é
verdade. Tivemos audiência pública na região de Fronteira, no Sul de
Minas e São Paulo, e a comunidade, sobretudo a rural, dizia que a
segurança está mais firme em São Paulo, e os bandidos estão vindo e
atuando em Minas Gerais porque São Paulo está com maior rigor ou
maior cobertura. Isso demanda maior investimento nessa área, para a



2881

qual também procuramos contribuir no PPAG.
Na linha dos presídios, é uma vergonha, um grande escândalo,

demandando um alto investimento. Os condenados nunca deveriam
estar nas cadeias, a não ser que fossem cadeias públicas ou
presídios. Temos ainda milhares de presos nas cadeias, sob a
custódia da Policia Civil, que tem um escandaloso déficit de pessoal, o
que leva a um tratamento desumano, que não se justifica. Na área
onde teríamos no máximo 80 presos, estamos com 200 ou mais. Essa
é a realidade carcerária, que demanda investimento e que tem de ser
reconsiderada no PPAG. Há exemplos, no Estado, de humanidade, de
recuperar de fato o ser humano, que são as Apacs, que precisam
também de investimento e têm de estar contempladas não só no
PPAG, mas também no Orçamento. A Apac é um modelo de
recuperação, na qual o índice de recuperação de um preso é mais de
90%, enquanto, na cadeia, no presídio e na penitenciária, este não
chega a 15%.

Então, se é um modelo, por que não há um investimento à altura em
respeito à criatura humana, que deve ser resgatada? Se cometeu um
crime, tem de ser contida e receber a punição conforme manda a lei.
Todavia é preciso que lhe sejam dadas as condições para recuperar-
se e ter profissão e estudo. Lamentavelmente, grande parte não teve
oportunidade de estudar e de exercer a profissão porque não obteve
qualificação profissional. Infelizmente, como não morrerão de braços
cruzados, rompem com a ética, a educação religiosa e a formação
familiar e, às vezes, integram-se ao mundo do crime, até mesmo
como forma de sobrevivência.

Portanto apresentamos também no PPAG essa preocupação. Só
que essa preocupação da Casa como um todo tem de vir de forma
concreta. Sendo contemplada, precisamos de investimento e de apoio
às Apacs, que são um exemplo para a recuperação do ser humano.

Outro ponto que é fundamental contemplar é uma educação
específica para o jovem rural. Hoje, em Minas Gerais, há dezenas de
Escolas-Família Agrícolas. A Escola-Família Agrícola tem a pedagogia
da alternância, ou seja, o jovem fica 15 dias em casa, trabalhando,
porque são oriundos da agricultura familiar, e 15 dias na escola.
Dessa forma não há uma ruptura com as raízes, que são as famílias,
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e recebem uma formação adequada à propriedade. Aí é estimulado a
permanecer no campo, com tecnologia adequada para as pequenas
propriedades.

Portanto contemplamos, tanto no PPAG quanto no Orçamento, o
apoio aos jovens rurais. Toda juventude precisa de atenção especial -
aliás, precisa de apoio não só para o futuro, mas também para a
realidade de hoje. São necessárias políticas públicas específicas para
a juventude, sobretudo na linha de geração de trabalho e renda, do
primeiro emprego. O que tivemos no Estado, até hoje, é uma migalha,
algo simbólico, com uma atuação muito localizada, mais aqui em
Ribeirão das Neves. São 853 Municípios. Certamente mais de 800
demandam uma política específica para a juventude como um todo.
Temos aqui essa ênfase para o jovem rural.

Outro ponto que contemplamos no PPAG foi o biocombustível ou o
agrocombustível. Embora no Brasil tenham sido descobertos novos
poços de petróleo, sabemos que o petróleo de origem fóssil é finito e
altamente poluente. Temos a convicção de que, nessa questão de
energia, a solução para Minas Gerais, o Brasil e o planeta é a energia
renovável. Aí, Minas Gerais pode dar a grande contribuição por meio
da produção do álcool combustível. Vejam bem! Não defendo a
produção do álcool por meio das grandes usinas, mas, sim, pelas
microdestilarias. Quer dizer, da mesma forma que produz a cachaça,
cada conjunto de agricultores familiares deve produzir o álcool. Isso
resolve ainda um grande problema.

Ao produzir a cachaça, há tanto a água fraca, que é um resíduo,
quanto a cachaça-de-cabeça, que também é um resíduo. A proposta
é, a partir desse resíduo, então, produzir o álcool. Quem quisesse
produzir somente o álcool poderia fazê-lo.

Assim, em Minas Gerais, já temos dezenas de microdestilarias
funcionando, produzindo 1.000 litros de álcool por dia, às vezes até 10
mil litros por dia. Foi o primeiro Estado do País a ter uma lei de apoio
à política das microdestilarias e de outros produtos da cana-de-
açúcar. Ocorre que essa lei não foi regulamentada e, portanto, não
avançamos. Inviabilizaram as condições para que o pequeno pudesse
investir nas unidades de microdestilarias. Isso é a solução, pois, por
meio dessas unidades, não haverá nenhum resíduo. Além disso, é
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uma produção diferente da monocultura da cana-de-açúcar, que é um
desastre, pois quebra a biodiversidade, causa a erosão do solo, além
de utilizar herbicidas. Então, além de destruir o mato, temos provas de
que pássaros e todos os outros bichos são eliminados.

Sou natural, Deputado Weliton Prado, de uma cidade chamada
Urucânia. Ela já foi a maior produtora de cana da Zona da Mata. O
cultivo migrou para o Triângulo Mineiro. Então, sei não só na pele,
mas na carne o que é a monocultura da cana, que é um desastre
econômico, social e ambiental. Trata-se de uma atividade que não tem
sustentabilidade econômica, porque a pessoa fica refém da economia.
Se o preço cair, ela não tem alternativa, nem como se sustentar. Por
outro lado, não há sustentabilidade social, porque há a utilização de
maquinaria para tudo, para a capina, para o plantio e para a colheita;
há a exclusão da força de trabalho em grandes áreas. Por fim, não há
a sustentabilidade do meio ambiente, pois há as arações profundas e,
com a primeira chuva, lava-se toda a parte fértil, provocando embaixo
a erosão dos rios e prejudicando as nascentes.

Assim, a monocultura é altamente degradadora. Qualquer uma o é,
mas sobretudo a da cana e a do eucalipto.

O que defendemos aqui no PPAG é investimento e apoio às
políticas, Deputado Luiz Humberto, para as microdestilarias. Em vez
de implantar uma grande usina, coloquemos nas propriedades, em
cada comunidade rural uma unidade de microdestilaria. Estaremos
dando um salto de 1 bilhão de litros de álcool por ano, que é a
produção de Minas, para mais de 20 bilhões, sem comprometer as
outras culturas. Continuaremos produzindo o milho e o feijão. Tudo
isso é possível na linha da microdestilaria, mas não o é na da grande
usina.

Na microdestilaria, a ponta da cana, bem como o próprio bagaço,
serão utilizados para o gado.

Contamos com o apoio dos colegas. Na hora da votação da
emenda, se ela não for destacada e lida, votaremos coisas que não
sabemos. Esse é um problema. Quem não acompanhou o Orçamento
nem de perto nem de longe terá uma grande dificuldade, pois poderá
votar contra algo que é de grande interesse da comunidade e da
sociedade.
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Então, são essas as nossas considerações.
Continuaremos, Deputado Weliton Prado, externando a nossa

indignação. Conto com a compreensão dos colegas e nem desejarei
feliz Natal agora, porque discutiremos e encaminharemos as emendas
que estão em destaque. Externamos nossa indignação em relação ao
veto sobre o projeto de lei que trata dos organismos geneticamente
modificáveis. Houve arbitrariedade do governo, que, após participar da
tramitação, fez esse veto total que, de certa forma, nos impede de
legislar.

É um direito que temos. Peço perdão se estamos sendo
inconvenientes, mas esta tribuna é um recurso de que dispomos não
só para externar nossa indignação, mas também para propor ao
Estado alguns rumos, sobretudo auxiliando os pequenos. Quando o
Estado se ausenta e deixa cada um por si mesmo, aumenta a
violência, tanto a urbana quanto a rural.

São essas as nossas considerações, Sr. Presidente, em relação ao
PPAG. Conto com o apoio de V. Exa. relativamente ao veto sobre o
nosso projeto, que trata dos organismos geneticamente modificados.

Saudação ao Deputado João Leite, por quem também tenho
admiração.

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

O Deputado Weliton Prado - Sr. Presidente, prometo ser breve. Só
gostaria que fosse registrado nos anais desta Casa nosso
posicionamento em relação ao PPAG 2008-2011, que se baseia no
PMDI 2007-2023 e nas estratégias ali expostas, que foram
construídas, conforme alinhava o Poder Executivo, a partir do
raciocínio fundamental da segunda geração do choque de gestão,
sobre o qual temos vários questionamentos.

O PPAG 2008-2011, em especial, contempla uma carteira de 57
Projetos Estruturadores, em 11 Áreas de Resultados, como Vida
Saudável; Logística de Integração e Desenvolvimento;
Desenvolvimento do Norte de Minas, Jequitinhonha, Mucuri e Rio
Doce; Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva; Rede de Cidades e
Serviços; Protagonismo Juvenil; Defesa Social; Investimento e Valor
Agregado da Produção; Educação de Qualidade; Inovação,
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Tecnologia e Qualidade; Qualidade Ambiental.
A proposta apresenta seriíssimos problemas, mesmo na sua

concepção, mas demonstra que as carências do Estado,
especialmente de políticas sociais e investimentos nas regiões e nos
Municípios mais pobres, infelizmente não estão claras no PPAG.

Percentualmente, as áreas de Protagonismo Juvenil e Educação de
Qualidade, por exemplo, estão entre as que recebem menos recursos,
embora devessem representar prioridades. Infelizmente, para o
Protagonismo Juvenil e para a Educação de Qualidade estão
previstos menos recursos no PPAG.

Além disso, as metas, que são muito importantes, e os programas
não admitem universalizar nem a Poupança Jovem nem a Escola em
Tempo Integral, duas propostas que fizemos, fundamentais para que
possamos universalizar o Poupança Jovem, com abrangência para o
maior número de Municípios e estudantes possível, não ficando
centralizado em apenas duas ou três cidades. Buscamos, ainda,
garantir a Escola em Tempo Integral ao máximo de alunos possível,
de preferência universalizando-o, ou seja, atendendo a todos os 853
Municípios do Estado de Minas Gerais. Infelizmente, o PPAG não tem
esse alcance, eis por que ficam aqui nossa crítica e nossos
questionamentos.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos. Encerra-se a

discussão.
Suspensão da Reunião

O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião por 10
minutos para entendimentos entre as Lideranças sobre a apreciação
das matérias constantes na pauta. Estão suspensos os nossos
trabalhos.

Reabertura da Reunião
O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos. Vem à

Mesa requerimento da Deputada Elisa Costa, solicitando a votação
destacada da Emenda n° 109. A Presidência defere o requerimento,
em conformidade com o inciso XVII do art. 232 do Regimento Interno.
Em votação, o projeto, salvo emendas, subemendas e destaque. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
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encontram. (- Pausa.) Aprovado.
O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, peço a 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 Deputado Délio Malheiros - Sr. Presidente, o Deputado Hely

Tarqüínio e eu chegamos na hora da votação e gostaríamos que
computasse nosso voto “sim”.

O Deputado Hely Tarqüínio - Gostaria que meu voto fosse
consignado “sim”.

O Deputado Getúlio Neiva - Eu tentei três postos de votação e não
consegui votar.

O Sr. Presidente - Estão registrados os votos de V. Exas. Votaram
apenas 35 Deputados. Não há número suficiente para votação. A
Presidência a torna sem efeito. A Presidência vai renovar a votação
da matéria. Em votação, o projeto, salvo emendas, subemendas e
destaque. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, as Emendas
nºs 76, 88, 92, 98, 99, 106, 107, 125 a 127, 141 a 143, 146 a 152,
166, 171, 174, 175, 187, 200, 360, 379 a 435, as Subemendas nº 1 às
Emendas nºs 1 a 4, 6, 20, 21, 24, 37, 40 a 45, 50, 51, 58, 59, 61 a 63,
66 a 71, 73 a 75, 84, 85, 87, 94, 96, 97, 103, 104, 110, 113, 114, 116,
121, 128, 132, 134, 135, 140, 153, 156, 158, 162 a 164, 170, 172, 173,
177 a 183, 185, 191, 194, 195, 202, 205, 207, 208, 217, 220, 255, 300,
302, 310, 312, 317, 323, 330, 339, 340, 343, 346, 347, 350, 355, 361,
367 e 377, as Subemendas nºs 1 e 2 às Emendas nºs 155 e 218 e as
Subemendas nºs 1, 2 e 3 à Emenda nº 210, salvo destaque. As
Deputadas e os Deputados que as aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Com a aprovação do projeto e das
emendas com parecer pela aprovação, ficam prejudicadas as
Emendas nºs 1 a 4, 6, 7, 11, 13 a 21, 24 a 45, 47, 48, 50 a 52, 54 a
59, 61 a 71, 73 a 75, 77 a 85, 87, 89, 94 a 97, 103, 104, 110, 113, 114,
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116, 117, 118, 120 a 122, 128, 132, 134, 135, 140, 144, 145, 153, 155,
156, 158, 160 a 164, 167, 169, 170, 172, 173, 177 a 185, 189 a 191,
194, 195, 198, 199, 202, 204 a 208, 210 a 212, 215, 216 a 220, 224,
225, 254 a 258, 261 a 263, 265, 266, 268, 275, 281, 283, 300, 302,
306 a 310, 312, 314 a 317, 321 a 323, 329 a 331, 335, 339, 340, 343 a
348, 350 a 359, 361, 367, 371, 372, 377 e 378. Em votação, as
Emendas nºs 5, 8 a 10, 12, 22, 23, 46, 49, 53, 60, 72, 86, 90, 91, 93,
100 a 102, 105, 108, 111, 112, 115, 119, 123, 124, 129 a 131, 133,
136 a 139, 154, 157, 159, 165, 168, 176, 186, 188, 192, 193, 196, 197,
201, 203, 209, 213, 214, 221 a 223, 226 a 253, 259, 260, 264, 267,
269 a 274, 276 a 280, 282, 284 a 299, 301, 303 a 305, 311, 313, 318 a
320, 324 a 328, 332 a 334, 336 a 338, 341, 342, 349, 362 a 366, 368 a
370 e 373 a 376. As Deputadas e os Deputados que as aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitadas. Em votação,
a Emenda nº 109. As Deputadas e os Deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Está,
portanto, aprovado, em turno único, o Projeto de Lei nº 1.615/2007
com as Emendas nºs 76, 88, 92, 98, 99, 106, 107, 109, 125 a 127, 141
a 143, 146 a 152, 166, 171, 174, 175, 187, 200, 360, 379 a 435, as
Subemendas nº 1 às Emendas nºs 1 a 4, 6, 20, 21, 24, 37, 40 a 45,
50, 51, 58, 59, 61 a 63, 66 a 71, 73 a 75, 84, 85, 87, 94, 96, 97, 103,
104, 110, 113, 114, 116, 121, 128, 132, 134, 135, 140, 153, 156, 158,
162 a 164, 170, 172, 173, 177 a 183, 185, 191, 194, 195, 202, 205,
207, 208, 217, 220, 255, 300, 302, 310, 312, 317, 323, 330, 339, 340,
343, 346, 347, 350, 355, 361, 367 e 377, as Subemendas nºs 1 e 2 às
Emendas nºs 155 e 218 e as Subemendas nºs 1, 2 e 3 à Emenda nº
210. À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei Complementar nº 34/2007,
do Tribunal de Contas, que dispõe sobre a organização do Tribunal de
Contas e dá outras providências. A Comissão de Administração
Pública opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1º
turno, com as Emendas nºs 1 a 5, que apresenta. Em discussão, o
projeto. Não há oradores inscritos.

- Vem à Mesa:
EMENDA Nº 6 AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 34/2007
Substitua-se no “caput” do art. 85 do projeto a expressão
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“R$50.000,00 (cinqüenta mil reais)” por “R$35.000,00 (trinta e cinco
mil reais)”.

Sala das Reuniões, 20 de dezembro de 2007.
Lafayette de Andrada - Paulo Cesar - Antônio Júlio - Getúlio Neiva.
O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência informa ao

Plenário que, no decorrer da discussão, foi apresentada ao projeto
uma emenda dos Deputados Lafayette de Andrada, Paulo Cesar,
Antônio Júlio e Getúlio Neiva, que recebeu o nº 6, e que, nos termos
do § 4o do art. 189 do Regimento Interno, será votada
independentemente de parecer. Vem à Mesa requerimento da
Deputada Elisa Costa, solicitando a votação destacada da Emenda no

5. A Presidência defere o requerimento, em conformidade com o
inciso XVII do art. 232 do Regimento Interno. A Presidência vai
submeter a matéria a votação pelo processo nominal, de
conformidade com o art. 260, inciso I, c/c os arts. 192 e 255, do
Regimento Interno. A fim de proceder a votação pelo processo
eletrônico, a Presidência solicita às Deputadas e aos Deputados que
ainda não registraram presença no painel que o façam neste
momento. Em votação, o projeto, salvo emendas e destaque.

- Registram "sim" os Deputados e as Deputadas :
Adalclever Lopes - Ademir Lucas - Agostinho Patrús Filho - Almir

Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Júlio - Arlen
Santiago - Carlin Moura - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio
Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros - Djalma Diniz -
Domingos Sávio - Doutor Rinaldo - Durval Ângelo - Elisa Costa -
Elmiro Nascimento - Fábio Avelar - Getúlio Neiva - Gil Pereira -
Gilberto Abramo - Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio - Jayro Lessa -
João Leite - Lafayette de Andrada - Luiz Humberto Carneiro - Luiz
Tadeu Leite - Maria Lúcia Mendonça - Mauri Torres - Neider Moreira -
Padre João - Paulo Cesar - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise -
Rômulo Veneroso - Ronaldo Magalhães - Sargento Rodrigues -
Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Vanderlei Jangrossi -
Vanderlei Miranda - Wander Borges - Weliton Prado - Zé Maia.

O Deputado Walter Tosta - Apenas para registar o meu voto “sim”,
que não foi registrado pelo painel.

O Deputado Carlos Mosconi - Também é apenas para registar o
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meu voto “sim”, que não foi registrado pelo painel.
O Sr. Presidente - Estão registrados os votos de V. Exas. Votaram

“sim” 50 Deputados. Não houve voto contrário. Está aprovado o
projeto, salvo emendas e destaque, na forma do vencido em 1º turno.
Em votação, as Emendas nos 1 a 4.

- Registram "sim" os Deputados e as Deputadas :
Ademir Lucas - Agostinho Patrús Filho - Almir Paraca - Ana Maria

Resende - André Quintão - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Carlin
Moura - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio
Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Djalma Diniz - Domingos Sávio -
Doutor Rinaldo - Durval Ângelo - Elisa Costa - Elmiro Nascimento -
Fábio Avelar - Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo
Valadares - Hely Tarqüínio - Jayro Lessa - João Leite - José Henrique
- Lafayette de Andrada - Luiz Humberto Carneiro - Luiz Tadeu Leite -
Maria Lúcia Mendonça - Mauri Torres - Neider Moreira - Padre João -
Paulo Cesar - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Rômulo Veneroso -
Ronaldo Magalhães - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa -
Sebastião Helvécio - Vanderlei Jangrossi - Vanderlei Miranda -
Wander Borges - Weliton Prado - Zé Maia.

O Deputado Walter Tosta - Novamente, procurei três postos, e
nenhum registrou o meu voto. Voto “sim”.

O Sr. Presidente - Está registrado o voto de V. Exa. Votaram "sim"
49 Deputados. Não houve voto contrário. Estão aprovadas as
Emendas nºs 1 a 4. Em votação, a Emenda nº 5

- Registram "sim" os Deputados:
Antônio Júlio - Sebastião Helvécio.
- Registram "não" os Deputados e as Deputadas :
Adalclever Lopes - Ademir Lucas - Agostinho Patrús Filho - Almir

Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão - Arlen Santiago - Carlin
Moura - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio
Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Djalma Diniz - Doutor Rinaldo - Durval
Ângelo - Elisa Costa - Elmiro Nascimento - Fábio Avelar - Getúlio
Neiva - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo Valadares - Hely
Tarqüínio - Jayro Lessa - João Leite - José Henrique - Lafayette de
Andrada - Luiz Humberto Carneiro - Luiz Tadeu Leite - Maria Lúcia
Mendonça - Mauri Torres - Neider Moreira - Padre João - Paulo Cesar
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- Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Rômulo Veneroso - Ronaldo
Magalhães - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Vanderlei
Jangrossi - Vanderlei Miranda - Walter Tosta - Wander Borges -
Weliton Prado - Zé Maia.

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 2 Deputados. Votaram "não" 47
Deputados. Está rejeitada a Emenda nº 5. Em votação, a Emenda nº
6.

- Registram "sim" os Deputados e as Deputadas :
Adalclever Lopes - Ademir Lucas - Agostinho Patrús Filho - Almir

Paraca - Ana Maria Resende - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Carlin
Moura - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio
Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros - Djalma Diniz -
Domingos Sávio - Doutor Rinaldo - Durval Ângelo - Elisa Costa -
Elmiro Nascimento - Fábio Avelar - Getúlio Neiva - Gil Pereira -
Gilberto Abramo - Gustavo Valadares - Jayro Lessa - João Leite -
José Henrique - Lafayette de Andrada - Luiz Humberto Carneiro - Luiz
Tadeu Leite - Maria Lúcia Mendonça - Mauri Torres - Neider Moreira -
Padre João - Paulo Cesar - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise -
Rômulo Veneroso - Ronaldo Magalhães - Sargento Rodrigues -
Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Vanderlei Jangrossi -
Vanderlei Miranda - Walter Tosta - Wander Borges - Weliton Prado -
Zé Maia.

- Registra "branco" o Deputado:
André Quintão.
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 49 Deputados. Não houve voto

contrário. Houve 1 voto em branco. Está aprovada a Emenda nº 6.
Está, portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei Complementar
nº 34/2007 na forma do vencido em 1º turno, com as Emendas nºs 1 a
4 e 6. À Comissão de Redação.

Declaração de Voto
O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, serei breve. Quero

apenas lembrar aos companheiros desta Casa e cumprimentá-los pela
aprovação da emenda que foi destacada na terça-feira, cujo teor diz:
“Parágrafo único - As contas prestadas pelo Governador do Estado a
que se refere o inciso I incluirão, além de suas próprias, as dos
Presidentes dos órgãos do Poder Legislativo e Judiciário e do Chefe
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do Ministério Público e da Defensoria Pública, as quais receberão
parecer prévio separadamente”. Portanto, Sr. Presidente, esta Casa
dá um grande passo num ponto ao qual temos de estar cada vez mais
atentos e aprimorar: o ato de fiscalizar, a competência de fiscalizar do
Poder Legislativo. Da mesma forma que o Ministério Público ingressou
com ação direta de inconstitucionalidade em desfavor da aprovação
do Projeto de Lei Complementar nº 17, queremos que o mesmo
aconteça em relação a esse artigo aprovado no Projeto de Lei nº 34.
Quem sabe o Ministério Público também propõe uma Adin a essa
proposta aprovada por esta Casa? Parabéns aos Deputados que
souberam entender a grandeza da emenda apresentada pelo
Deputado Sebastião Costa, que também está de parabéns, pois
fortaleceu o Poder Legislativo nas suas atribuições de fiscalizar.
Parabéns a todos os Deputados desta Casa.

O Sr. Presidente - Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nº
1.377/2007, do Deputado Gustavo Valadares, que institui o 25 de
março como o Dia do Atleticano. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto com a Emenda nº 1, que apresenta. A
Comissão de Educação opina pela aprovação do projeto com a
Emenda nº 1, da Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto. Não
há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto,
salvo emenda. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a
Emenda nº 1. As Deputadas e os Deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Está,
portanto, aprovado, em turno único, o Projeto de Lei nº 1.377/2007
com a Emenda nº 1. À Comissão de Redação.

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nº 1.786/2007, do
Deputado Luiz Humberto Carneiro, que institui o Dia do Produtor
Rural. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do
projeto. A Comissão de Política Agropecuária opina pela aprovação do
projeto. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-
se a discussão. Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado. À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 18/2007, do Deputado
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Eros Biondini, que obriga o fornecimento gratuito de veículos
motorizados para facilitar a locomoção de portadores de deficiência
física e idosos. A Comissão do Trabalho 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 18/2007 na forma do vencido em 1º turno. À
Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 27/2007, do Deputado
Ivair Nogueira, que assegura aos portadores de deficiência visual o
direito de receber os boletos de pagamento de suas contas de água,
energia elétrica e telefonia confeccionados em braile. A Comissão do
Trabalho opina pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº
1, que apresenta. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.
Encerra-se a discussão. Em votação, o Substitutivo nº 1. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 2º
turno, o Projeto de Lei nº 27/2007 na forma do Substitutivo nº 1. À
Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 30/2007, do
Governador do Estado, que dispõe sobre a inovação tecnológica e as
parcerias estratégicas entre as instituições oficiais de ensino e
pesquisa e a iniciativa privada para o desenvolvimento de tecnologias
inovadoras no Estado e dá outras providências. A Comissão de
Educação 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
30/2007 na forma do vencido em 1º turno. À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 56/2007, do Deputado
Weliton Prado, que cria o Programa Estadual de Produção Alimentar
em Pequenas Propriedades - Preapa-MG - e dá outras providências.
A Comissão de Política Agropecuária opina pela aprovação do projeto
na forma do vencido em 1º turno. Em discussão, o projeto. Não há
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oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. Os
Deputados e as Deputadas que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 2º
turno, o Projeto de Lei nº 56/2007 na forma do vencido em 1º turno. À
Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 73/2007, do Deputado
Gilberto Abramo, que dispõe sobre a obrigatoriedade de notificação,
por hospitais e outras unidades de saúde, ao órgão de vigilância
sanitária, de casos de intoxicação alimentar e patologias digestivas
assemelhadas e dá outras providências. A Comissão de Saúde opina
pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1º turno. Em
discussão, o projeto. Com a palavra, para discutir, o Deputado Rêmolo
Aloise.

O Deputado Rêmolo Aloise - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.
Deputados, público presente nas galerias, neste momento eu não
poderia deixar de comentar algumas questões sobre o Projeto de Lei
nº 73/2007, de autoria do Deputado Gilberto Abramo.

O Deputado Gilberto Abramo, em fevereiro de 2007, apresentou
esse projeto de lei. Após alguns meses, a tramitação da proposição
passou por várias comissões e hoje chega ao Plenário para, em 2º
turno, ter a sua aprovação e, posteriormente, chegar à sanção. O
conteúdo do projeto é de uma importância fundamental. É tão
importante que eu não poderia neste momento furtar-me a fazer
alguns comentários.

O Deputado Gilberto Abramo propõe a todos os hospitais de Minas
Gerais, independentemente da sua grandeza, da sua qualificação, do
seu porte e dos seus procedimentos, que toda vez que um paciente
for ali atendido e que tenha ingerido qualquer alimento que lhe tenha
provocado intoxicação, de qualquer espécie, seja acionada a
Vigilância Sanitária, Deputado Hely Tarqüínio, para tomar as
providências devidas junto a quem vendeu esse produto que causou a
intoxicação. É fundamental.

A Secretaria de Saúde tem um departamento da Vigilância Sanitária,
e V. Exa. conhece muito bem como funciona. Quando se apresenta
algum questionamento, às vezes a resposta demora anos. Lembro-me
de que entrei há algum tempo com um pedido de alvará de
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funcionamento de um hospital, e só foi autorizado após quatro anos.
Para não desiludir o nobre Deputado Gilberto Abramo, entendo que

o seu projeto é de fundamental importância, mas lamento, Deputado
João Leite, porque, quando se chega a determinados hospitais de
cidades pequenas, eles nem sabem o que é Vigilância Sanitária. Não
existe isso lá. Mal existe o atendimento a esses pacientes. Vamos
supor que você tome um copo de leite contaminado; dependendo do
seu organismo, alguma coisa acontecerá. O primeiro sintoma é um
mal-estar gástrico, depois pode ter um sintoma de náuseas, de vômito
e, posteriormente, se evoluir e você entrar em um processo de
septicemia intestinal, terá diarréia. A partir daí, o médico, notando
isso, tem de acionar a Vigilância Sanitária, mas essa Vigilância
Sanitária não existe. Aí, é a mesma coisa de chover no molhado.

Não posso deixar de cumprimentar o Deputado Gilberto Abramo. A
intenção foi das melhores possíveis. Vou votar favoravelmente, com o
Deputado. Acho fundamental projetos como esse serem
materializados. Temos inúmeros hospitais que não têm nem atestado
de funcionamento, Deputado Gilberto Abramo. Se verificarmos quais
hospitais estão capacitados para terem suas portas abertas, não
vamos encontrar mais do que uma dúzia. Baseado nesse raciocínio,
faço votos que você tenha bastante sucesso nesse projeto de lei, pela
maneira que você manifestou, pela sua determinação. Ficarei muito
satisfeito se os médicos, quando forem examinar principalmente os
pacientes do SUS, diagnosticarem que foram intoxicados por produtos
vencidos. Quando isso acontecer, tomarão alguma providência, e que
essa providência se materialize naquilo que você está pedindo aqui.

Mas, saindo desse assunto, Presidente, para encerrar minhas
palavras, porque acho que os Deputados estão querendo entrar em
férias, gostaria de registrar que é normal, no fim do ano, alguém
desejar feliz Natal. É uma época de renovação, uma época em que a
estrela guia aparece e alguém nasce. Com esse nascimento, inicia-se
uma nova jornada. Para não fazê-lo pessoalmente a cada um dos
meus colegas desta Casa, eu o faço desta tribuna, desejando à
Gláucia e a sua família um feliz Natal. Que você tenha mais sucesso e
felicidade do que teve neste ano, nesta Casa. Fui muito amigo do seu
falecido amigo e me lembro perfeitamente da jornada que aqui
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tivemos. Ele estará lá, contemplando sua atuação aqui. Aos demais
Deputados, que o ano-novo seja repleto de felicidades e que
possamos voltar aqui no dia 1º de fevereiro, uma sexta-feira. É, Elisa
Costa, lamentavelmente o calendário nos trouxe aqui dia 1º de
fevereiro.

Quero deixar claro que estou partindo para minha terra natal muito
tranqüilo porque comemorei o Natal com meus filhos, com meu pai,
que tem 97 anos de idade, e porque tenho a certeza absoluta de que
foi um ano de muita prosperidade. Notei o Deputado Sebastião
Helvécio numa luta incansável para conseguir ser Conselheiro do
Tribunal de Contas. Obrigado, Sebastião, pela cartão singelo que você
encaminhou ao meu gabinete. Faço votos que tenha muita paz e
saúde. Quando estiver aqui, disputando provavelmente com o Mauri
Torres, que também se lançou candidato, que seja uma disputa
vitoriosa tanto para você quanto para ele, porque é uma vaga que
todos nós pretendemos.

Sr. Presidente, muito obrigado por ter-me suportado durante este
ano, mas tenha a certeza absoluta que as questões que suscitei de V.
Exa. foram de maneira democrática. Jamais quis desviar minhas
pretensões querendo obstruir ou radicalizar. Muito pelo contrário, quis
sempre ajudar.

O Deputado Adalclever Lopes (em aparte) - Caro Deputado Rêmolo
Aloise, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, venho aqui, neste aparte,
desejar um feliz Natal a todos. Deputado Rêmolo Aloise, meu querido
irmão e amigo, gostaria de dizer que V. Exa. e sua família hoje
sofreram um ataque covarde e lembrar Shakespeare, que disse:
“Mesmo que seja tão casto quanto o gelo ou tão claro quanto a neve,
jamais fugirá da calúnia”.

Às vezes, é melhor sofrer a calúnia do que cometê-la. Conheço V.
Exa. e tenho a certeza de que passará o Natal em paz, cheio de amor,
porque tem uma família linda - conheço todos os seus filhos e o seu
pai, que é maravilhoso.

Querido amigo Rêmolo, há coisas que temos de jogar ao mar, e V.
Exa. ainda navegará muito a favor do povo de Minas Gerais, ao nosso
lado, ao lado dos seus amigos. Tenho certeza de que os que V. Exa.
atende só lêem jornal quando compram ovo - os mais necessitados e
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os mais humildes.
Muito obrigado, Deputado Rêmolo Aloise, e feliz Natal. Tenho

certeza de que o senhor passará o Natal em paz, com as nossas
orações e as de seus familiares.

O Deputado Rêmolo Aloise - Apenas quero dizer a V. Exa. que as
suas palavras engrandeceram tanto o meu pronunciamento que só
tenho de dizer muito obrigado. Mas gostaria também de dizer-lhe que
ninguém chega à paz se não guerrear. Somente por meio da guerra
se consegue a paz, e estamos preparados para chegar à paz depois
da tormenta da guerra. Muito obrigado a todos e que Deus nos dê
saúde para que, no ano que vem, continuemos nesta batalha.

Ao encerrar, quero dizer que recebi alguns telefonemas dos eleitores
hoje - consegui ter 50 mil votos, Elisa -, perguntando-me se eu tinha
perdido meu mandato. Disse-lhes que ainda não. Então vai o recado
aos que me ligaram que ainda não perdi o meu mandato, ainda estou
Deputado e, com muita tranqüilidade, espero encontrá-los, Cecília, se
Deus quiser. O próximo ano será de eleições; muitos aqui terão de
disputá-las, e outros terão de ajudá-los. Estaremos entrincheirados
para combater os que nos combatem. Tenho certeza de que vários
colegas nossos terão sucesso absoluto em seus embates eleitorais no
próximo ano.

O Deputado Weliton Prado (em aparte) - Deputado Rêmolo Aloise,
na legislatura passada, grande parte das reuniões foi presidida por V.
Exa. Travamos verdadeiros embates, e, várias vezes, eu esbravejava
e tinha minha palavra cortada constantemente. Faço meus
questionamentos, e, do ponto de vista ideológico, podemos ter várias
discordâncias, mas não podemos permitir, de maneira alguma, que a
disputa na política vá para o lado individual e pessoal. Rechaçamos e
não aceitamos isso em hipótese alguma. Temos de deixar as
colorações partidárias de lado, fazer as disputas na hora certa, mas
com alto nível, sem levar para o lado familiar e pessoal.

Deixo aqui toda a nossa solidariedade a V. Exa., compreendendo
todas as disputas que travamos nesta Casa, mas sempre em alto
nível e com muito respeito.

O Deputado Rêmolo Aloise - Agradeço ao nobre Deputado Weliton
Prado. Só queria lembrá-lo de uma questão com a qual concordará.
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Como tive oportunidade de, em quatro anos, presidir 90% das
reuniões desta Casa, conforme solicitado pelo nobre Deputado Mauri
Torres, e, por dever de ofício e por ser 1º-Vice-Presidente, tinha de
fazê-lo, todas as vezes que eu cortava a palavra de V. Exa. por uma
questão regimental, aumentavam seus votos - achavam que eu estava
contrariando o que V. Exa. estava fazendo. Então, tenho certeza
absoluta de que contribui com os mais de 100 mil votos que teve, nem
que seja com alguns. Você me dizia para cortar a sua palavra que
seus votos iriam aumentar. Obedeci fielmente ao seu pedido, quando
me solicitava que eu deletasse o seu excesso nesta tribuna.

Muito obrigado a todos, e vamos em frente, porque a vida não pode
parar.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Não há outros 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 73/2007 na
forma do vencido em 1º turno. À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 389/2007, do Deputado
Antônio Júlio, que torna obrigatório o oferecimento de cardápios em
braille nos restaurantes e bares do Estado de Minas Gerais. A
Comissão do Trabalho opina pela aprovação do projeto na forma do
vencido em 1º turno, com a Emenda nº 1, que apresenta. Em
discussão, o projeto. Com a palavra, para discutir, o Deputado
Sargento Rodrigues.

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente e Deputado Durval
Ângelo, em que pese ter 60 minutos, serei breve. Percebo que os
Deputados desta Casa também estão atentos à tramitação do Projeto
de Lei nº 389. Quero cumprimentar e parabenizar o Deputado Antônio
Júlio pela brilhante iniciativa. O Projeto de Lei nº 389/2007, do
Deputado Antônio Júlio, diz o seguinte:

(- Lê o projeto, que foi publicado na edição do dia 17/3/2007).
Esse projeto é excelente. Parabenizamos o Deputado Antônio Júlio

pela brilhante iniciativa. Tenho certeza absoluta de que todos nós,
Deputados desta Casa, votaremos favoravelmente ao projeto, porque
faz parte da inclusão das pessoas que necessitam desse tipo de
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tratamento. Todavia, no decorrer da tramitação do projeto, Deputados
Durval Ângelo e João Leite, ficamos surpresos com uma emenda que
nada tem a ver com o projeto, uma emenda “frankenstein”.

Essa Emenda nº 1, que foi apresentada no parecer de 2º turno, diz o
seguinte: “Fica permitida a comercialização de refrigerantes, cervejas
e outros tipos de bebidas durante a realização de eventos esportivos
nos estádios de futebol localizados no âmbito do Estado”. Por si só, já
é uma emenda “frankenstein”, e não deveria estar aqui, Deputado
João Leite, porque não diz respeito à proposta inicial: cardápios em
braille. Portanto é uma emenda “frankenstein”. Obviamente não
poderíamos deixar de estar atentos, mesmo porque, na Comissão de
Segurança Pública, já tivemos a oportunidade de debater a
comercialização de bebida alcóolica nos estádios de futebol. Por duas
vezes, realizamos audiência pública nessa Comissão, onde estiveram
presentes as Polícias Militar e Civil e o Ministério Público. Todos foram
enfáticos ao dizer, com a recomendação do Ministério Público e o
entendimento entre o Poder Judiciário, o Ministério Público e as
Polícias Civil e Militar, que baixaram os índices de violência.

O Deputado Durval Ângelo (em aparte) - Deputado Sargento
Rodrigues, há um ditado que diz: “Em lagoa que tem piranha, jacaré
nada de costas”. Em final de ano, aqui, nas votações, temos de ter
uma atenção enorme com as emendas que aparecem.

Questão de Ordem
O Deputado Durval Ângelo - Olha, o Regimento é claro. Sr.

Presidente, compete à Mesa manifestar-se. Sr. Presidente, Deputado
Alberto Pinto Coelho, o art. 228 do Regimento diz: “Não será recebida
a emenda que: I - não for pertinente ao assunto versado na
proposição principal; II - incidir sobre mais de um dispositivo, salvo
matéria correlata”. Concordo com a questão da proibição, mas nem
entro na discussão. Se não houver um acordo aqui de que essa
emenda é “frankenstein”, e se ela não for retirada, usarei 60 minutos
na tribuna. Usarei pelo método. Penso que temos de primar aqui por
respeitar o Regimento. Houve um Conselheiro do Tribunal de Contas,
de uma família de 400 anos na política do Brasil, que um dia, nesse
microfone, rasgou o Regimento porque havia um dispositivo aprovado
muito menor que esse. Se olharmos bem, a decisão a respeito do
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Ministério Público no Supremo foi a questão da impertinência das
emendas com o principal. O Supremo não entrou, em relação ao foro
do Deputado, no mérito de nenhuma das matérias. Decidiu
preliminarmente. O que está acontecendo é um absurdo. Assim
anuncio que, se a Presidência não responder à questão de ordem
referente ao art. 228 do Regimento Interno, falarei por 60 minutos.
Não é em função dessa emenda, mas para aprendermos a respeitar o
Regimento, a tratar a coisa com seriedade, parar de fazer molecagem
e querer dar rasteira, aqui, de última hora. É essa a questão. O art.
228 não deixa dúvida nenhuma: “Não será recebida a emenda que: I-
não for pertinente ao assunto versado na proposição principal”. A
proposição principal diz respeito a cardápio em braile para pessoas
portadoras de deficiência. Então o que isso tem a ver com vender
bebida no Mineirão. Uma coisa nada tem que ver com a outra. Penso
que se trata de uma questão de princípio. Portanto não é o Plenário
que tem de definir isso, mas sim a Mesa e, representando-a, o
Presidente desta Casa.

O Sr. Presidente - A Presidência, respondendo à questão de ordem
levantada, e tomando conhecimento do teor da emenda em questão,
como fiel depositário do Regimento Interno desta Casa e com base no
art. 228, inciso I, aqui citado, anuncia que, após o término da
discussão do projeto em questão, deixará de receber a Emenda nº 1.

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, cumprimento-o. V.
Exa. é o guardião do Regimento Interno desta Casa. Da mesma
forma, e por analogia, que o Supremo Tribunal Federal exerce o papel
de guardião da Constituição da República, V. Exa. exerce, nesta
Casa, o papel de guardião do Regimento Interno.

Cumprimento o Deputado Durval Ângelo por ter lembrado essa
questão. Não vamos nem entrar na seara do mérito, porque,
Deputado João Leite, por duas vezes realizamos audiência pública na
Comissão de Segurança Pública sobre esse assunto. Não podemos,
como pessoas sérias, como sociedade, fazer um discurso no sentido
de que queremos menos violência, uma sociedade mais pacífica, se
permitirmos que ingredientes sejam colocados à disposição. Um
grande cantor dizia que disciplina é liberdade. Da mesma forma,
entendemos que, em alguns momentos, precisamos abrir mão de
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determinados hábitos e costumes em nome do coletivo, do contrato
social. Então, quando houve a recomendação de não vender bebida
alcoólica dentro do Mineirão, isso se deu porque, dentro daquele
estádio, há duas tribos que, ao se encontrarem, acabam entrando em
confronto. O álcool é um fator preponderante, decisivo, do ponto de
vista da prática a qual assistimos, Deputado Sebastião Helvécio - V.
Exa., que é médico, experiente, assim como o Deputado Hely
Tarqüínio.

E assistimos a isso porque fizemos o policiamento do Mineirão. Não
foi ninguém que nos contou.

Como Deputado, tive oportunidade de presidir duas audiências
públicas nesta Casa. E, em audiência pública, foram taxativos o
Ministério Público, a Polícia Civil e a Polícia Militar ao dizer que houve
redução, sim, da violência, ou seja, das brigas e dos atritos entre as
torcidas à medida que a cerveja foi retirada, ou seja, à medida que a
bebida alcoólica foi retirada do comércio. Quero dizer-lhe, Presidente,
que me sinto satisfeito com V. Exa, porque assumiu uma posição
firme e definitiva. O que está colocado realmente é “frankenstein”. Se
essa emenda não for “frankenstein”, não existe mais nada que o seja.
Parabéns ao Deputado Antônio Júlio, porque brilhou com a iniciativa.
V. Exa. tem o nosso apoio total e irrestrito na aprovação de seu
projeto. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir, o Deputado Gustavo
Valadares.

O Deputado Gustavo Valadares - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e
Srs. Deputados, sinto muito ter, mais uma vez, paralisado as votações
do ano nesta Assembléia, as quais já estamos encerrando. Todavia,
faço-o para tratar de um assunto de suma importância. Começarei por
responder, acho até que não deveria fazê-lo, ao Deputado Durval
Ângelo, que fala em molecagem. Não existe molecagem. Eu nunca a
pratiquei nem praticarei nesta Casa. Tenho respeito pelos colegas e
cobro o mesmo deles para comigo. Não aceito esse tipo de acusação
do Deputado Durval Ângelo. Informo ao Deputado Sargento
Rodrigues, cuja posição respeito, que trataremos do assunto em tela.
Primeiro, Sr. Presidente, não concordo com V. Exa., porque a emenda
foi acatada na Comissão do Trabalho. Não acho que dependa de uma
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decisão do Presidente da Casa para retirá-la em Plenário. Ela foi
acatada pelo relator do projeto na Comissão do Trabalho, ontem.
Segundo, Sr. Presidente, não vejo emenda “frankenstein”. Aqui está o
Deputado Sargento Rodrigues, que há dois ou três anos votou um
projeto que tratava de salário de bailarina do Palácio das Artes, num
projeto que nada tinha a ver com bailarina do Palácio das Artes. V.
Exa. o votou. V. Exa. também votou projeto que criava a Vice-
Presidência da Copasa em um projeto que não se referia à Copasa. V.
Exa. o votou. O Deputado Durval Ângelo também votou. V. Exa. votou
projeto que tratava de salário de piloto de helicóptero do governo em
projeto que não tratava de piloto de helicóptero do governo. V. Exa. o
votou. Se vamos abrir precedente para entender isso como
“frankenstein”, devemos paralisar a votação e analisar projeto por
projeto, linha por linha. V. Exa. votou três. Estou citando três. Nesses
seus oito anos de mandato, V. Exa. deve ter votado muito mais.

Vamos tratar do assunto em tela. Primeiro, esse projeto não foi
apresentado como original porque o Deputado Alencar da Silveira Jr.
entrou com um outro anteriormente à proibição do Ministério Público.
Quando o projeto chegou agora ao Plenário, permitindo a venda, o
Deputado Alencar da Silveira Jr. o retirou de pauta, não permitiu que
fosse discutido pelo colégio de 77 parlamentares desta Casa. Por
conta disso, Deputado Getúlio Neiva, é que apresentamos uma
emenda a um projeto que trata, sim, de bares e restaurantes. A
cerveja é vendida em bar do Mineirão. Não há nada de “frankenstein”
nisso. Onde se vende cerveja? Hoje, pelo projeto, pelo que V. Exa.
defende, assim como o Deputado Durval Ângelo, a cerveja realmente
não está sendo vendida em bar, mas pelo cidadão que não paga
imposto e fica na porta do Mineirão, na roleta do Mineirão, vendendo a
latinha de cerveja antes de o cidadão entrar no campo. Que justiça é
essa?

Mais uma vez, Sr. Presidente, esse projeto trata de bar e
restaurante. Trata-se dos bares do Mineirão, dos comerciantes do
Mineirão, que estão cerceados em seu direito de vender aquilo que foi
objeto de licitação quando desta eles participaram. Vamos a mais um
absurdo, Deputado Walter Tosta. Apenas em jogos de Atlético e
Cruzeiro é proibida a venda de cerveja no Mineirão. Que
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discriminação é essa? Este ano fui a Divinópolis - cidade dos
Deputados Doutor Rinaldo e Domingos Sávio - assistir a um jogo entre
o Atlético e o Guarani. Lá eu tomei cerveja. Que discriminação é essa
com o torcedor de Atlético e Cruzeiro aqui, no Mineirão? É só com
eles que não se permite a venda de cerveja. Que discriminação é
essa? Vamos a outro fato. Não existe, é um sonho, é uma utopia que
o número de ocorrências policiais diminuiu por conta da proibição da
venda de bebidas alcoólicas. É mentira. Pedirei para descer e
mostrarei. Sabem o que caiu? Eles contavam furto de veículo do lado
de fora do Mineirão, o que diminuiu. Por que diminuiu? Porque o
policiamento aumentou. O que isso tem a ver com a venda de
cerveja? Nada. E perda de documento. O que isso tem a ver?
Discussão entre flanelinha e torcedor também não tem nada a ver.

Precisamos é de policiamento. Todo excesso deve e precisa ser
combatido. A polícia tem o poder de polícia para punir qualquer
torcedor que esteja torcendo em excesso. Precisamos desmistificar
isso de uma vez por todas. Não existe “frankenstein”. Sr. Presidente,
não concordo com a decisão tomada por V. Exa., porque tudo tem a
ver, no Projeto de Lei nº 389/2007, com a emenda que foi nele
colocada e aprovada por cinco parlamentares ou pela maioria deles
na Comissão do Trabalho. Ela não foi apresentada em Plenário; ela foi
apresentada ontem. Quem quisesse acompanhar poderia ter ido à
Comissão do Trabalho. Quem não foi é porque não quis. Hoje o
torcedor de Atlético e Cruzeiro está cerceado de um direito por conta
da decisão de um único Promotor, que já cansou de falar que não
volta atrás porque não existe lei que defina. Queremos agora definir a
situação. Deputado Sargento Rodrigues, vamos ao voto. V. Exa. é um
cidadão democrata. Vamos para o voto. O que a maioria dos 77
Deputados definir, e não um único Promotor, eu acatarei. Se perder
em votação, ficarei feliz com a derrota porque lutei por aquilo em que
eu acreditava, mas vamos para o voto. Sr. Presidente, peço
imensamente que V. Exa. reconsidere a sua decisão que é, no
mínimo, estranha por se tratar de uma emenda que trata, sim, do
mesmo assunto do Projeto de Lei nº 389. Concedo aparte ao
Deputado Carlin Moura.

O Deputado Carlin Moura (em aparte) - Nobre Deputado Gustavo



2903

Valadares, quero manifestar a minha total concordância com V. Exa.
O assunto em tela, a questão da proibição ou não da bebida alcoólica
no Mineirão, não é um tema novo na Casa. Pelo menos desde o mês
de março, V. Exa. já trouxe esse assunto a esta Casa, na época da
portaria do Ministério Púbico. Várias audiências públicas foram
realizadas nesta Casa. Cada Deputado aqui já tem uma opinião
formada sobre o assunto. Acho que é legítimo enfrentarmos essa
questão. Concordo que vários donos de bares dentro de Mineirão
estão sendo prejudicados com essa medida. A melhor atitude é a
Assembléia Legislativa votar e regulamentar da matéria. Discordo
também veementemente da opinião de que quem freqüenta o
Mineirão são de duas tribos. Muito pelo contrário, freqüento o
Mineirão, sou torcedor do Clube Atlético Mineiro e tenho vários amigos
e familiares torcedores do Cruzeiro Esporte Clube e do América. O
torcedor de futebol de Minas Gerais e de Belo Horizonte é muito digno
e merece o nosso respeito. Desvio existe em qualquer lugar. Para isso
precisamos valorizar as instituições. Assim como tenho dito, a
diminuição da violência nos estádios não está ocorrendo apenas no
Mineirão, está ocorrendo na maioria dos estádios brasileiros porque o
poder público está se preparando melhor com a presença da polícia e
do Juizado Especial Criminal dentro do Mineirão, com toda a imprensa
fazendo a campanha pela paz nos estádios, pelo Estatuto do Torcedor
e com as torcidas organizadas que têm contribuído, também como a
Máfia Azul, como a CGE e a Galoucura, que têm feito um processo de
conscientização dessa juventude para dizer que aquele espaço é
desportivo, de paz e de confraternização. Não podemos é permitir que
justamente a camada mais pobre da população, que é quem mais
freqüenta o Mineirão, seja tratada de forma discriminatória.

V. Exa. tem toda a razão em apresentar um projeto como esse. Já
estou convencido, isso já foi debatido suficientemente, e acho que o
Plenário desta Casa é soberano. Estou com V. Exa. e quero votar a
matéria neste Plenário. Tenho profundo respeito por todos os colegas
Deputados e Deputadas que têm opinião divergente da minha. O
Plenário é soberano e deve decidir a matéria. Você pode ir a qualquer
lugar de Belo Horizonte e perguntar se esse debate não está sendo
feito. Pergunte a quem está nos vendo pela TV Assembléia, ou está
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no trabalho ou na rua, se não tem opinião formada sobre esse
assunto. Está na hora de decidir. Não podemos permitir que os donos
de bares do Mineirão paguem um preço alto por isso, porque lá dentro
não é permitido vender, mas, do lado de fora, sim. Isso é hipocrisia.
Não podemos compactuar com isso. Portanto estou de acordo com V.
Exa. e acho que o Plenário desta Casa deve decidir a matéria.

O Deputado Gustavo Valadares - Deputado André Quintão, antes de
conceder aparte a V. Exa., lerei trecho do art. 228, a fim de que o
Presidente tenha mais tempo e calma para analisar a matéria. (- Lê:)
“Art. 228 - Não será recebida a emenda que...” Mas a emenda já foi
recebida e aprovada pela Comissão de Trabalho desta Casa,
Deputado André Quintão. Não estou aqui pedindo favor ao Presidente
desta Casa para que receba a emenda, porque ela já foi recebida pela
Comissão do Trabalho. Não aceito, não admito que um ato autoritário
cesse o direito de um parlamentar apresentar emenda ou colocá-la em
votação no Plenário desta Casa. Concedo aparte ao Deputado André
Quintão. Enquanto isso, peço ao Presidente que analise com mais
calma a matéria.

O Deputado André Quintão (em aparte) - Nobre Deputado Gustavo
Valadares, primeiramente, até na condição de Presidente da
Comissão de Participação Popular, que V. Exa. integra, quero dar
testemunho da sua seriedade na condução dos trabalhos legislativos.
Tenho total respeito a esse parlamentar. Acho que todo Deputado tem
a liberdade de apresentar emendas aos projetos que porventura
considere necessário. Há projetos do governo que tratam de cinco
matérias diferentes. A Consultoria da Casa tem de fatiá-lo. Se
verificarmos ao pé da letra as matérias que são pertinentes ou não...
Concordo com o Deputado Durval Ângelo. Caso a decisão do
Presidente seja mantida, isso é positivo para a Assembléia, mas ela
tem de valer também para projetos do governo. Quando o projeto é do
Executivo, há uma flexibilidade maior; quando o projeto é do
Deputado,...

Essa matéria é polêmica. Sinceramente, gostaria de lê-la com
cuidado. Não emitirei uma opinião de mérito, mas vi que o projeto trata
de bares e restaurantes, cardápio em braille, e V. Exa está
regulamentando bares num determinado espaço que é de domínio
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estadual. Isso é no mínimo polêmico. Portanto o parlamentar sentiu-se
no direito de apresentar emenda àquele projeto que considerou
importante. Repugno emenda “frankenstein”. Na Câmara Municipal,
em 1999, denunciei uma emenda a um projeto que alterava a lei de
uso do solo num quarteirão específico. A proposta, que tratava de
reforma urbana em Belo Horizonte, foi apresentada em cima da hora,
com a assinatura de líderes. Ninguém tinha conhecimento disso. Na
hora de votar, fiz a denúncia. O episódio foi chamado de “episódio da
tentativa de verticalização da Pampulha”; e o projeto apresentado em
cima da hora, sem ninguém saber. V. Exa. apresentou emenda, e a
Comissão emitiu seu parecer - tanto é que ela está sendo discutida
aqui. Temos, pois, de ter certo cuidado para que não haja uma
precipitação de juízo. Se a emenda for considerada não pertinente,
acolho a decisão do Presidente da Assembléia, que tem conduzido
esta Casa com muita seriedade. Devemos ter esse mesmo
comportamento em matérias do Executivo, para sermos coerentes.

Quanto ao mérito, vou esperar a decisão do Presidente para poder
tomar a minha decisão, até para não tomar o tempo de V. Exa., caso a
emenda seja colocada em votação.

O Deputado Jayro Lessa (em aparte) - Obrigado. Deputado Gustavo
Valadares, fico preocupado, mas entendo que a matéria é pertinente
ao assunto, já que estamos tratando de bares e restaurantes e a
cerveja é vendida nesses lugares.

Sobre a questão do Mineirão em si, que é a grande discussão dessa
emenda, a administração do Mineirão está apenas seguindo a
orientação da Promotoria Pública, uma orientação errada. O Promotor
não teria autoridade para mandar parar de se ingerir bebida no
Mineirão. Também discordo de alguns parlamentares que falaram que
caiu o índice de violência e de outros problemas no Mineirão.

Uma preocupação maior está no fato de esta Casa, amanhã,
começar a tolher as emendas recebidas pelas comissões. Se isso
acontecer, esta Casa se verá em meio a uma situação bastante
complicada, pelo fato de os Deputados perderem a plenitude do direito
de exercer o seu mandato, que é o de fazer o que manda a sua
consciência em relação às necessidades de Minas Gerais.

V. Exa. tem o nosso respeito, e a Presidência tem de rever o seu
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entendimento nessa situação, por isso acho que essa emenda tem de
ser votada.

O Deputado Gustavo Valadares - Agradeço as sábias palavras de V.
Exa. Medo também tenho eu de esse precedente estar sendo aberto
hoje pela Presidência da Casa.

O Deputado Irani Barbosa (em aparte) - Deputado Gustavo
Valadares, eu estava discutindo esse assunto com o Deputado
Antônio Júlio, diante da intransigência dele, porque acho que, ao invés
de se criar o cardápio em braile, hoje, com o avanço da tecnologia,
poderia criar-se um sistema sonoro, obrigatório a restaurantes e
bares, que fosse ouvido, já que existe um cardápio. Então, ao invés de
se ter de ficar buscando a leitura, que seja feito um sistema sonoro,
porque também existem os cegos que não sabem ler em braile, mas
ouvido todos têm.

Sobre o problema da bebida, estou de acordo com V. Exa., porque
também acho que tem de deixar votar. Então quer dizer que agora
quem manda é o Promotor? É ele que estabelece os decretos dizendo
o que pode ou não ser vendido?

O Deputado Antônio Júlio tem sido intransigente. Parece que a
idade está fazendo mal a V. Exa., que vem perdendo a sua
capacidade de diálogo em relação ao acatamento de algumas
questões. Acho justa a sua emenda, mas acho que bebe e fica
bêbado quem quer, ou sente dor ou não sente dor no dia seguinte
quem quer. Isso não é problema da marca da cerveja, mas parece
que o problema todo que alguém criou está justamente na marca da
cerveja. V. Exa. poderia deixar essa intransigência de lado, para
votarmos o projeto e desembaraçarmos isso aqui, dado o avançado
da hora e o desejo de todos os Deputados de despachar todas as
matérias constantes na pauta. Deputado Antônio Júlio, seja menos
intransigente.

O Deputado Fábio Avelar (em aparte) - Deputado Gustavo
Valadares, agradeço o aparte de V. Exa. Gostaria de manifestar-me a
respeito desse assunto, mas não o farei quanto ao mérito, até mesmo
porque já temos uma decisão tomada pelo Presidente. Vou falar da
minha preocupação de estarmos aqui, hoje, abrindo um precedente
grave. Também gostaria de deixar registrada a minha posição
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contrária ao projeto “frankenstein”, porque todos temos de estar
atentos para não permitir que essas estratégias sejam utilizadas. No
entanto, não considero esse projeto como um projeto “frankenstein”,
uma vez que ele tem uma finalidade. Mas o mais grave ainda é que
ele foi debatido nesta Casa, como já foi dito pelo Deputado Gustavo
Valadares, por vários e vários meses e de forma constante.

Não é possível que um Deputado que é autor de um projeto que foi
apresentado e debatido nesta Casa possa tirá-lo de pauta de uma
hora para outra, não dando a oportunidade que nós, Deputados, aqui
no Plenário queremos ter para apreciá-lo. Não vou falar do mérito,
mas estou preocupado com essa posição, porque poderemos estar
abrindo um grave precedente nesta Casa. Precisamos estar atentos,
mas, no meu entendimento, o regulamento é bastante claro quanto ao
recebimento da emenda. Uma emenda “frankenstein” é aquela de cujo
assunto ninguém ouviu falar, que não tem nada a ver com o projeto e
que, de uma hora para outra, é colocada em votação, às vezes sem
nem ser lida em Plenário. Nesse caso, entendo dessa maneira. Não
sei se é possível, mas faria um apelo para que o Sr. Presidente
revisse sua decisão e colocasse para apreciação dos Deputados.
Esse assunto já foi amplamente debatido nesta Casa. Obrigado.

O Deputado Gustavo Valadares - Agradeço suas sábias palavras, as
quais espero que o Presidente tenha escutado e considere.

O Deputado Antônio Júlio (em aparte) - Caro Deputado, fiquei um
pouco assustado com a deliberação e a decisão da Presidência na
questão desse projeto. Primeiro, porque é um precedente muito grave.
Ontem votamos a redação final de um projeto do governo que, se
fosse analisado da forma como V. Exa. fez neste, deveria ser
cancelado. Trata-se do Projeto de Lei nº 1.585/2007, que trata da
questão tributária, e, na última hora, foi anexada ao projeto uma
reforma administrativa da Secretaria de Fazenda. Um projeto é o
6.733, e outro foi anexado. Foi apresentado na última hora, e
pensaram que enganaram a maioria dos Deputados, mas não a mim.
Ao invés de deixar no final do Projeto de Lei nº 1.585/2007, enfiaram
no meio, e o projeto continuou. Trata-se de um projeto “frankenstein”.
Então, vamos ter que cancelar a redação final, que já foi aprovada,
para cumprir à risca o nosso Regimento. Esse é um precedente
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perigoso. Votamos ontem, e alerto os Deputados, podem olhar.
Votamos a redação final hoje, porque foi meio corrido, sem sabermos
direito, mas votamos.

Estou pegando o exemplo de um projeto que votamos nesta
semana. Então, é um precedente perigoso, depois de votar nas
comissões, a Mesa começar a definir, ela mesma, o que pode e o que
não pode, tirando esse direito dos parlamentares.

E a questão da bebida no Mineirão é bastante polêmica. Quando
participamos da primeira audiência pública e o comando da Polícia
Militar apresentou o boletim de ocorrência, fui até um pouco irônico
porque, pelos dados que apresentaram, não havia nenhuma violência
no Mineirão. Eles consideram bate-boca de torcedor violência. Quem
faz mais violência no Mineirão é a própria Polícia. Quem freqüenta o
Mineirão sabe disso. Até hoje não explicaram a pancadaria no campo
do Vila Nova; ou a pancadaria da Polícia contra a torcida do Atlético
no Independência; ou o que fizeram um dia em que um torcedor pulou
da arquibancada da geral e 60 policiais correram atrás dele, um
menino de 12 anos - vejam que crime fantástico.

Então, é isso o que tem acontecido. E jogam a culpa na bebida.
Pode-se beber, pode-se ir tonto, pode-se fumar maconha lá dentro.
Mas, em dia de jogo, nada disso pode. Mas, nos “pop rock”, será que
o freqüentador é diferente do torcedor? O torcedor é consciente. Dizer
que as famílias voltaram para o estádio porque pararam de vender
bebida não é verdade. Sempre freqüentei o Mineirão com minha
família e meus sobrinhos, com todos os problemas que existem lá.
Então, a questão da bebida no Mineirão é outra questão polêmica.
Cada um tem sua visão. O posicionamento das Polícias Militar e Civil
não condiz com a realidade. Até faço uma proposta: que no ano que
vem criemos uma comissão para acompanhar as ações da polícia e
vermos, na realidade, o que está sendo feito, e que a Assembléia
Legislativa patrocine uma pesquisa junto aos torcedores para saber se
são contra ou a favor da bebida. Na verdade, apenas uma meia dúzia
de pessoas é contra. Um Promotor achou que deveria ser contra, e
um Coronel que cuida da dengue hemorrágica assinou um TAC que
não poderia ter assinado, em nome do Estado, porque aquilo não é
assunto dele. Assinou em nome dele. Há um monte de coisas
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equivocadas.
Está na hora de discutir mesmo, e temos duas questões polêmicas

para discutir neste momento: uma é a emenda; outra, a decisão do
Presidente. Se essa decisão permanecer, teremos de, como fizemos
ontem depois que a Comissão de Fiscalização Financeira aprovou o
Orçamento, suspender a reunião, desconsiderar a votação e reabrir a
Comissão, para que se possa argüir.

Faço, então, Presidente, o apelo de que se cancele a votação do
Projeto de Lei no 1.585, com base nessa decisão. Como ainda não foi
publicado o parecer final, que possamos dar um passo atrás e rever
esse e talvez outros projetos, pois vários deles receberam muitas
emendas, e não tivemos condição de analisar uma a uma para saber
se realmente era matéria correlata com o que estava sendo votado.
Então, Presidente, esse é o apelo que faço.

Estamos discutindo duas matérias referentes a duas coisas distintas:
uma é a bebida no Mineirão, que pede uma discussão mais ampla,
que talvez devêssemos levantar sem essa paixão, sem a hipocrisia
em que às vezes vivemos e com base em uma pesquisa patrocinada
pela Assembléia. Se a pesquisa mostrar que a bebida faz mal ao
torcedor, às famílias que vão ao Mineirão, é claro que temos de ser a
favor da proibição. Mas, por enquanto, não há nenhum dado que
mostre isso.

Então, Presidente, estamos em uma encruzilhada. Repito que, se
esse projeto e a emenda apresentada ao projeto que apresentei forem
considerados “frankenstein”, o Projeto de Lei no 1.585, do governo do
Estado, será o mais feio “frankenstein” do mundo - para não dizer que
Frankenstein seria o Frank Sinatra. Aí, fica a questão: vale para um,
mas não para o outro. Ou, a partir de hoje, em qualquer
questionamento ou questão de ordem levantada sobre matérias
votadas em comissão, o Presidente determinará qual a emenda que
pode e qual não pode?

Questões de Ordem
Deputado Antônio Júlio - Então, Presidente, solicito de V. Exa. um

pouco de paciência para vermos o rumo que vamos tomar. E até
proponho, se for o caso, suspender a votação neste momento, para
que tomemos outra decisão, pois acho que essa foi uma decisão
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equivocada de V. Exa.
O Deputado Gustavo Valadares - Agradeço ao Deputado Antônio

Júlio o aparte. E, ainda dentro do meu tempo, gostaria de perguntar
ao Presidente se ele tem uma nova posição.

O Sr. Presidente - A Presidência agradece a oportunidade de se
pronunciar ainda durante a discussão do Deputado Gustavo
Valadares. A Presidência é investida, por delegação dos pares, do
cumprimento do Regimento da Casa, entre outras atribuições, e sua
decisão tem de estribar-se nos termos do Regimento, que, em seu art.
83, diz que ao Presidente, como fiscal da ordem, compete tomar as
providências necessárias ao funcionamento normal das reuniões,
especialmente fazer observar as leis e este Regimento, recusar
proposição que não atenda as exigências constitucionais ou
regimentais.

Naturalmente, a Presidência tem de zelar para que todo e qualquer
parlamentar possa exercer na plenitude as suas prerrogativas ou as
prerrogativas que o mandato lhe outorga. Em razão desses dois
aspectos, e serenamente, a Presidência entende que toda vez que for
apontada alguma matéria que se interprete como estranha à natureza
do projeto - e toda vez que ocorrer haverá posições divergentes, e a
Presidência não pode ter duas decisões, não pode tergiversar; ainda
que haja discordância de muitos ou de alguns, a decisão é argüida
para a Presidência -, tem de tomar a decisão e não pode curvar-se a
esse processo. Assim o farei.

Todavia, ao ensejo dessa decisão, a Presidência também pode,
preservando o Regimento, tomar uma outra decisão que venha ao
encontro do interesse da matéria que o Deputado Gustavo Valadares
quer ver apreciada por este Plenário. Portanto, resumindo essas
preliminares, digo e antecipo a decisão, ou as decisões, que tomarei.

A Presidência, nos termos do inciso I do art. 228 do Regimento
Interno, deixa de receber a Emenda nº 1 por não ser pertinente ao
assunto versado na proposição principal. E a Presidência, nas
prerrogativas regimentais, define e decide a colocação em pauta do
Projeto de Lei nº 89/2007, de iniciativa do Deputado Alencar da
Silveira Jr., na próxima sessão legislativa ordinária, após a retomada
dos trabalhos. Nesta Casa, projeto de iniciativa de qualquer
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parlamentar, depois de apreciado o mérito e aprovado, deixa de ser
do parlamentar que tomou a iniciativa e passa a ser desta Casa.

O Projeto de Lei nº 89/2007, estando pronto para a apreciação em
Plenário e tratando especificamente da matéria versada, proíbe a
venda e o consumo de bebida alcoólica nas dependências dos
estádios de futebol das administrações públicas direta e indireta do
Estado, nos dias de jogos. Essa é a proposta inicial. Caberá a este
Plenário soberanamente decidir sobre a matéria.

O Deputado Gustavo Valadares - Sr. Presidente, quero parabenizá-
lo e esclarecer que as críticas aqui feitas não foram dirigidas ao
Deputado Alberto Pinto Coelho. Muito pelo contrário, sinto grande
carinho por V. Exa. e respeito-o muito pelo trabalho que vem
desempenhando à frente desta Casa. Acredito que todos ficamos
satisfeitos com essa proposta. O único problema é que os torcedores
do Campeonato Mineiro começarão a tomar cerveja a partir da oitava
ou décima rodada, porque o Campeonato começa em janeiro.
Agradeço a V. Exa. e, mais uma vez, peço desculpas a todos os
parlamentares pelos excessos cometidos. Tenho a certeza de que
este Plenário é soberano e terá sensibilidade e sabedoria para definir,
no ano que vem, o que é melhor para o torcedor de Minas Gerais,
especialmente do Atlético e do Cruzeiro.

O Deputado Antônio Júlio (em aparte) - Sr. Presidente, não vou
indagar mais em questão de ordem. A emenda não foi recebida agora.
Precisamos mudar esse comportamento. Quando o Deputado
protocolar a emenda, a assessoria de V. Exa. definirá e lhe dirá se a
emenda é pertinente à matéria. A emenda foi recebida depois do
encerramento da discussão e foi à Comissão, portanto não se pode
dizer que ela foi recebida hoje. Se tivesse sido apresentada hoje, eu
concordaria plenamente que o Presidente deveria tomar esse
posicionamento, deixando de acatá-la.

Essa emenda foi acatada pelo Presidente, mas talvez tenhamos de
mudar o nosso Regimento. As emendas apresentadas aqui ou nas
comissões deveriam passar por um crivo especial de uma assessoria,
que levaria ao Presidente a decisão de tocar ou não aquela emenda.
Então é um precedente perigoso, complicado.

Presidente, também já presidi esta Casa, e às vezes a assessoria



2912

nos levava a tomar decisões meio equivocadas. Então esse é o
perigo, porque o Regimento algumas vezes atropela a realidade. Eles
estão dizendo que o Presidente pode não receber a emenda, mas na
verdade o Presidente já a recebeu, e ela tramitou. Essa é a diferença
que estou levantando. Vejo que isso poderá ser questionado à frente.
Faço até outra proposta, se for essa a questão: vamos tirar o projeto
de pauta, essa decisão fica “sub judice”, e em outro momento
votaríamos o projeto, evitando assim que essa decisão se tornasse
norma.

Digo a V. Exa., Presidente, que as coisas começam a se complicar.
Então temos de rever o Projeto de Lei nº 1.585, que votamos hoje,
pela manhã. Se V. Exa. analisar esse projeto, verá que há coisas que
não têm nada a ver com o projeto original do Governador, e foi
apresentado até com mudança substancial. Aí, sim, é um
“frankenstein”. Então a proposta que faço, a fim de evitar outros
questionamentos, Sr. Presidente, é que o meu projeto de lei - não
estou entrando no mérito da emenda - seja retirado de votação;
voltamos com ele no próximo ano, não há problema nenhum, para
analisarmos, com muita tranqüilidade, as emendas que foram
recebidas pela Presidência da Casa; ele tramitou, foi à comissão, foi
aprovado e retornou para cá. Vai ficar complicado, porque começam a
pensar que a Presidência não tem tempo. Não tem tempo nem pode
ficar preocupada; é como o Governador começar a ler decreto e olhar
as portarias que ele assina. Não há nenhuma lógica.

Penso que é um precedente muito grande essa decisão de um
Presidente dizer que essa emenda é “frankenstein”. É complicado!
Faço essa proposta para termos tempo e tranqüilidade, pois não
precisamos correr com esse projeto. Que ele seja retirado de pauta,
ficando a decisão “sub judice”, para que tenhamos tempo para
analisar se, daqui para frente, teremos esse comportamento ou não.
Se tivermos esse comportamento a partir de hoje, faço um apelo para
que isso seja inserido em um documento desta Casa, porque
questionarei na Justiça o Projeto de Lei nº 1.585, pois maior
“frankenstein” que aquele não existe. Então começam os problemas,
nós mesmos criamos problemas para nós.

Sr. Presidente, sei o quanto é difícil presidir em final de ano, todos



2913

estão cansados, querendo ir embora, e as coisas não acontecem.
Então faço um apelo a V. Exa. para que retire o projeto de votação.
Sou o autor e tenho o direito de fazer esse requerimento. A decisão
fica “sub judice”, e, em fevereiro, quando voltarmos com calma -
penso que tem de ser feita uma mudança no Regimento, sim -,
faríamos algumas mudanças que precisam ser feitas no nosso
Regimento. É esse o apelo que faço a V. Exa., para não criarmos um
problema complicado. Volto a repetir: votamos um “frankenstein”
ontem, à noite, da Secretaria de Fazenda. “Frankenstein” maior do
que aquele não existe, mas aceitamos, pois é matéria da Secretaria;
uma era tributária, e outra administrativa.

Questão de Ordem
O Deputado Antônio Júlio - Este é o meu apelo: retire o nosso

projeto de votação, e voltaremos em fevereiro para discuti-lo.
O Sr. Presidente - O Deputado Antônio Júlio, que tão bem presidiu

esta Casa, levanta uma questão de ordem que faz com que esta
Presidência tenha de renovar os fundamentos das decisões
antecipadas. A emenda foi incluída no parecer da Comissão, ela não
foi apresentada em Plenário, já veio incorporada ao parecer da
Comissão.

As comissões, em regra, emitem parecer opinativo sobre as
matérias, e, quando essas matérias chegam ao Plenário, à luz do
Regimento, pelo art. 83, cabe à Presidência, como fiscal da ordem,
fazer retirar e recusar qualquer proposição que não atenda às
exigências constitucionais ou regimentais. É dever indeclinável da
Presidência examinar toda questão exposta por qualquer parlamentar
à luz do Regimento e proceder à decisão. A todo e qualquer momento
em que houver argüição de matéria estranha a qualquer projeto, como
eu disse, a Presidência não pode tergiversar. Foi o que a Presidência,
por imposição das suas atribuições, teve de fazer ou tem de fazer. De
outra feita, em relação ao projeto de iniciativa do ilustre Deputado, se
ele propõe a retirada do projeto e o faz livremente no momento em
que ainda não iniciamos o processo de votação, colocaremos o seu
requerimento sob a apreciação do Plenário. Com a palavra, para
continuar a discutir, o Deputado Gustavo Valadares.

O Deputado Gustavo Valadares - Sr. Presidente, o assunto é
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polêmico. Como bem disse o Deputado Antônio Júlio, já estamos
todos cansados, alguns já prontos para ir para casa a fim de ver sua
família e com elas passar o Natal. Gostaria de agradecer a V. Exa. e
pedir desculpas a todos os parlamentares pelo excesso, em especial
ao Deputado Antônio Júlio. Tenho a consciência tranqüila de que essa
emenda não é “frankenstein” e peço-lhe desculpas por seu Projeto de
Lei nº 389 ser apenas apreciado no início do ano que vem. Portanto,
peço-lhe desculpas em especial e rendo-lhe minhas homenagens. Sr.
Presidente, era o que tinha a dizer.

O Deputado Antônio Júlio (em aparte) - Sr. Presidente, fico
preocupado. Essa leitura do art. 83 tem duas interpretações. Na hora
dos conflitos internos - e aqui não há conflito nenhum, apenas uma
interpretação -, a interpretação poderia ser mais bem avaliada com
alguns Deputados para ser permanente, pois isso criará muita
dificuldade na tramitação de projetos. Estamos criando mais um
mecanismo de obstrução nesta Casa.

Estou contribuindo porque sei o quanto é difícil administrar esta
Casa. No que se refere ao nosso Regimento, muitas vezes a
assessoria fala de acordo com um interesse do momento. Isso é igual
a um parecer: “que tipo de parecer você quer?”. “Quero que seja desta
forma”. “Não, vamos desta forma, que funciona”. O Regimento, então,
em algumas horas, permite essa dupla interpretação.

Faço um apelo a V. Exa. para que essa decisão não seja definitiva.
Vamos suspender a tramitação do projeto. Esse assunto morre hoje.
Em fevereiro, vamos discutir até o Regimento. Como Deputado e
Presidente, não entendo esse artigo da mesma forma que V. Exa.
está entendendo por orientação da assessoria. Não queremos criar
mais um mecanismo de obstrução nesta Casa, pois essa decisão terá
reflexo nos próximos três anos. Esse assunto, portanto, morre hoje, e
voltaremos com ele em fevereiro. Muito obrigado, Deputado Gustavo
Valadares.

O Deputado Sargento Rodrigues - Peço a palavra pelo art. 164, Sr.
Presidente.

O Sr. Presidente - Com a palavra, pelo art. 164, o Deputado
Sargento Rodrigues.

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, fui citado pelo
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Deputado Gustavo Valadares logo no início de sua fala. Deixamos,
porque V. Exa. tomou uma decisão firme, como guardião do
Regimento Interno. Não tenha dúvida de que, como Deputado
regimentalista, cobraria de V. Exa. sempre, pois essa é a postura que
adoto nas comissões em que trabalho, tanto na de Justiça, presidida
pelo Deputado Dalmo Ribeiro Silva - de quem cobro essa coerência o
tempo todo -, como também na de Segurança Pública, respeitando as
orientações de nossa assessoria técnica.

Quanto à questão levantada pelo Deputado Gustavo Valadares de
que votamos aqui projetos “frankenstein”, de bailarina do Palácio das
Artes, se ele se certificou de que o projeto era “frankenstein” e não
assessorou a Presidência nem levantou questão de ordem, errou, pois
deveria ter feito esse questionamento.

Sr. Presidente, V. Exa. me conhece perfeitamente e sabe o quanto
sou combativo no que diz respeito ao Regimento, pois somente
obedecendo a ele posso questionar V. Exa. e obter o espaço dado às
minorias desta Casa, como o de que a Oposição sempre dispõe para
poder valer sua voz e suas posições. Sou defensor do Regimento
Interno e acompanho a decisão de V. Exa. não porque me agradou,
mas porque cumpriu o Regimento.

O que o Deputado trouxe aqui é muito sério: se estamos votando
algum projeto “frankenstein” de que ele tem conhecimento e não fez a
denúncia, errou, e não este Deputado. Aliás, está dizendo que errou
toda a Assembléia, e, se isso aconteceu, temos que fazer uma revisão
do comportamento de votação de todos nós, e não apenas do deste
Deputado, Deputado Gustavo Valadares.

O que V. Exa. levantou é muito sério, e, se não sabe, no último
projeto de iniciativa do Governador do Estado votado - o Projeto de
Lei nº 27 -, foi este Deputado quem mais o combateu na Comissão de
Justiça, porque era inconstitucional. Disse isso na Comissão e na
tribuna por várias vezes. Tiraram meu microfone, Sr. Presidente.

Combati o projeto em todos os momentos. Fui advertido, até pela
Liderança do Governo, de que estava sendo bastante contundente na
minha fala. Não abro mão do Regimento. Agora, com a decisão de V.
Exa., é muito simples: faremos novamente outra audiência pública. E,
se os Deputados estiverem interessados em participar dessa
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discussão, na Comissão de Segurança Pública, sobre os efeitos da
bebida alcoólica comercializada nos estádios de futebol, teremos
imenso prazer em convocar outra audiência para esclarecer as
pessoas. Mas é bom que as pessoas aqui estejam atentas ao
interesse de cada um.

O Sr. Presidente - A Presidência solicita ao Deputado que seja o
mais sucinto possível. A Presidência, sem tolher a iniciativa de
nenhum parlamentar e suas prerrogativas, chama a atenção do
Plenário porque a matéria já teve entendimento. Há o requerimento do
autor do projeto pedindo o adiamento de discussão, e há outras
matérias importantes na pauta. A Presidência faz um apelo aos
ilustres parlamentares para que, respeitando a iniciativa de todos eles,
possamos avançar no cumprimento da pauta.

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, V. Exa. cassou a
minha palavra e não me deixou concluir.

O Sr. Presidente - Absolutamente. A Presidência jamais praticou
qualquer iniciativa autoritária. Apenas fez um apelo para que o ilustre
parlamentar fosse o mais sucinto possível.

O Deputado Sargento Rodrigues - Perfeitamente, vou concluir.
Gostaria, Sr. Presidente, que, durante o próximo ano, as ilustres
Deputadas e os ilustres Deputados consultassem os Deputados
médicos, que conhecem exatamente o efeito da bebida alcoólica.
Temos, nesta Casa, renomados médicos exercendo mandato, como o
Deputado Doutor Viana e tantos outros.

O Sr. Presidente - Caro Deputado, a matéria será objeto de análise
de mérito. Portanto, reitero o meu apelo.

Questões de Ordem
O Deputado Délio Malheiros - Sr. Presidente, serei sucinto e não me

delongarei, atendendo ao apelo de V. Exa. Queria dizer que a decisão
de V. Exa. foi tão acertada, tão acertada, que, se prevalecer essa tese
de a emenda, no Plenário, ser apresentada e apreciada, vamos
revogar o dispositivo do Regimento da anexação de projetos.
Estaremos atropelando aqui o projeto do Deputado Alencar da Silveira
Jr., que está sendo discutido nas comissões. Se um Deputado
pudesse apresentar uma emenda tratando do mesmo assunto,
estaríamos suprimindo a apreciação daquele projeto que trata
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exatamente do assunto. V. Exa. acertou, na minha opinião, e o
Deputado Gustavo Valadares teve a humildade de reconhecer esse
acerto de V. Exa. De fato, não se pode atropelar um projeto que já
está em tramitação, senão estaria prejudicada a anexação de novas
matérias tratando do tema. Seria um atropelo. Portanto, V. Exa. tem
inteira razão. Na minha opinião, acertou e aplicou, na integralidade, o
que diz o Regimento Interno.

O Deputado Vanderlei Miranda - Sr. Presidente, atendendo à
solicitação de V. Exa. em relação ao andamento da reunião, permita-
me usar o tempo de, no máximo, 1 minuto, apenas para parabenizá-lo
pela postura, pelo equilíbrio, pela sensatez e, com toda a certeza, pela
maneira ilibada com que V. Exa. conduz os trabalhos desta Casa.
Meus parabéns! Eu teria muita coisa a dizer em defesa da não-
aprovação dessa emenda e do não-acatamento dela. Como a
discussão será postergada, parabéns a V. Exa., mais uma vez, pela
inteligente decisão.

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Antônio
Júlio, solicitando o adiamento da discussão do Projeto de Lei nº
389/2007. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado.

Prorrogação da Reunião
O Sr. Presidente - A Presidência, nos termos do art. 21 do

Regimento Interno, prorroga esta reunião até as 19h59min.
Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 641/2007, do Deputado

Paulo Guedes, que dispõe sobre a reserva de vaga para pessoa
portadora de deficiência, em estágio, em órgão das administrações
públicas direta e indireta do Estado. A Comissão de Administração
Pública opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1º
turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. 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 641/2007 na
forma do vencido em 1º turno. À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 700/2007, do Deputado
Sargento Rodrigues, que estabelece normas de segurança para a



2918

carga e descarga de valores em estabelecimentos financeiros e dá
outras providências. A Comissão de Segurança Pública 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 700/2007 na
forma do vencido em 1º turno. À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 817/2007, do Deputado
Gustavo Valadares, que autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao
Conselho Central Nossa Senhora da Piedade de Caeté da Sociedade
São Vicente de Paulo imóvel que especifica. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que
o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À
Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 885/2007, do Deputado
Zezé Perrella, que destina assentos a idosos e deficientes físicos nos
terminais rodoviários localizados no Estado. A Comissão do Trabalho
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 885/2007 na
forma do vencido em 1º turno. À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 1.116/2007, da
Deputada Ana Maria Resende, que estabelece normas para o uso
alternativo do solo de mata seca. A Comissão de Meio Ambiente
perdeu prazo para emitir parecer. A Comissão de Política
Agropecuária opina pela aprovação do projeto na forma do
Substitutivo nº 1, que apresenta, ao vencido em 1º turno. Em
discussão, o projeto. Com a palavra, para discutir, o Deputado Irani
Barbosa.

O Deputado Irani Barbosa - Sr. Presidente, tenho acompanhado
atentamente as manifestações desses ambientalistas de plantão e
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algo me estranha. Falarei para V. Exa. que tenho um grande orgulho
de ser parceiro principalmente desses Deputados votados no Norte de
Minas. Por quê? Porque são homens que defendem aquele povo,
buscam, com intransigência, melhorias para a região do Norte de
Minas. Alguns também são votados no Vale do Jequitinhonha e, com
toda a dificuldade, vencem algumas das lutas.

Hoje, começo a ficar preocupado ao ver como aqueles defensores
intransigentes dos interesses do povo do Norte de Minas abrem mão
de criar uma situação diferenciada no nosso Estado, em que a reserva
ambiental é de 20%. Querem sobrepor a mata seca a algo em torno
de 40%, 50%, 60% e até o absurdo de 100%. Ouvi atentamente
alguns dos Deputados do Norte de Minas e repito que reverencio e
respeito todos. Mas como é que, num momento grave desses, deixam
de defender os interesses do povo do Norte de Minas, onde cada
palmo de terra produtiva vale ouro, porque sustenta uma, duas, três,
quatro famílias, porque a terra é escassa? Por que não se briga para a
manutenção de 20, 30, 40, 50, 100% da mata atlântica, onde a
AngloGold “planta” os seus loteamentos, a Vale do Rio Doce “planta”
suas minerações e a MBR devastou meio mundo, do lado de lá da
Serra do Curral? Esses mesmos Deputados valorosos do Norte de
Minas se agacharam diante de uma intempestiva aberração. Por que
não colocam as mesmas condições no Triângulo Mineiro, onde
plantam cana até dentro d’água? As áreas de preservação
permanente do Triângulo Mineiro estão no Vale do Jequitinhonha, no
Norte de Minas, onde cada palmo de terra produtiva vale ouro.

Se os senhores deixarem permanecer ou passar uma aberração
dessas, perderei todo o respeito que tenho por todos os Deputados
votados no Norte de Minas, porque não terão dignidade para defender
seu povo, devendo haver algum interesse por trás disso não
declarável à população.

É muito difícil entender que alguém aceite uma aberração desse
tamanho. Não quero nominá-los aqui, mas voltarei para dizer ao povo
de Norte de Minas que, se deixarem passar essa aberração, seus
representantes desta Casa não têm dignidade. Mas quero continuar
acreditando que cada um dos valorosos representantes do Norte de
Minas tem honra e pode fazer isso. Temos de estender essa
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legislação a todo o Estado de Minas Gerais onde há reserva de mata
atlântica, onde há possibilidade de devastação e de desertificação,
como é o caso do Triângulo Mineiro, onde os usineiros assolaram e
tomaram conta da terra, do povo, dos Deputados, que agora inclinam-
se, agacham-se, esborracham-se no chão diante de uma aberração
dessa natureza. Isso não é ambientalismo, é covardia com o povo que
luta diuturnamente para defender cada palmo de chão, com água,
sem água, na seca, partindo folha de cactos para sustentar o gado, e
poucos permanecem vivos.

Ou os senhores mostram que têm honra nesta Casa ou rasguem os
seus diplomas de Deputados. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
Questão de Ordem

O Deputado Gil Pereira - Sr. Presidente, peço 2 minutos para
entendimento, antes de começarmos a votação.

Suspensão da Reunião
O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - A Presidência vai

suspender a reunião por 5 minutos para entendimentos entre as
Lideranças sobre a apreciação das matérias constantes na pauta.
Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião
O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos. Não há

outros oradores inscritos.
- Vem à Mesa:

SUBSTITUTIVO Nº 2 AO PROJETO DE LEI Nº 1.116/2007
Dispõe sobre a alteração do uso do solo nas áreas de ocorrência de

mata seca.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - A alteração do uso do solo nos locais de ocorrência de mata

seca obedecerá ao disposto nesta lei.
§ 1º - Para efeitos desta lei, considera-se mata seca o complexo

vegetacional que compreende a floresta estacional decidual, a
caatinga arbórea e a caatinga hiperxerófila.

§ 2º - O disposto nesta lei não se aplica às áreas de ocorrência de
floresta estacional decidual sob domínio da mata atlântica, regidas
pela Lei Federal nº 11.428, de 22 de dezembro de 2006.
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Art. 2º - Fica permitida a alteração do uso do solo para implantação
de projeto agropecuário sustentável em 60% (sessenta por cento) da
área total de propriedade rural onde ocorra mata seca em fase
primária e que apresente cobertura florestal remanescente nativa igual
ou superior a 80% (oitenta por cento ) da área total.

Parágrafo único - Nas propriedades em que não ocorra o previsto no
“caput” deste artigo, a supressão dos estágios sucessionais inicial,
médio e avançado da mata seca, para implantação de projeto
agropecuário sustentável, será permitida em 70% (setenta por cento)
da área total da propriedade.

Art. 3º - O uso alternativo do solo nas áreas de mata seca incluídas
no Projeto Jaíba obedecerá às condicionantes aprovadas em seu
licenciamento.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 20 de dezembro de 2007.
Ana Maria Resende - Paulo Guedes - Gil Pereira.
O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência informa ao

Plenário que, no decorrer da discussão, foi apresentado ao projeto um
substitutivo dos Deputados Paulo Guedes, Gil Pereira e Ana Maria
Resende, que recebeu o nº 2, e que, nos termos do § 4º do art. 189 do
Regimento Interno, será votado independentemente de parecer. Vem
à Mesa requerimento do Deputado Carlos Pimenta, solicitando a
inversão na preferência da votação, de modo que o Substitutivo n° 2
seja apreciado em 1º lugar. Em votação, o requerimento. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado.

O Deputado Irani Barbosa - Sr. Presidente, solicito verificação de
votação.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à
verificação de votação pelo processo eletrônico e, para tanto, solicita
às Deputadas e aos Deputados que não registraram sua presença no
painel que o façam neste momento.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram “sim” 42 Deputados. Não houve voto

contrário. Houve 1 voto em branco. Está ratificada a aprovação do
requerimento. Em votação, o Substitutivo nº 2 ao vencido em 1º turno.
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As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado.

O Deputado Irani Barbosa - Sr. Presidente, solicito verificação de
votação.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à
verificação de votação pelo processo eletrônico e, para tanto, solicita
às Deputadas e aos Deputados que não registraram sua presença no
painel que o façam neste momento.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.
O Deputado Ademir Lucas - Só para justificar, Sr. Presidente. Não

consegui marcar. Ademir Lucas, presente. Voto “sim”.
O Sr. Presidente - Está registrado o voto de V. Exa. Votaram “sim”

32 Deputados. Votaram “não” 13 Deputados. Houve 2 votos em
branco. Está ratificada a aprovação do Substitutivo nº 2 ao vencido em
1º turno. Com a aprovação do Substitutivo nº 2, fica prejudicado o
Substitutivo nº 1. Está, portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de
Lei nº 1.116/2007 na forma do Substitutivo nº 2 ao vencido em 1º
turno. À Comissão de Redação.

Declarações de Voto
O Deputado Almir Paraca - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.

Deputadas, queremos fazer declaração de voto em nome das
Bancadas do PT e do PCdoB, afirmando que nos posicionamos
contrariamente ao substitutivo, apesar de termos feito esforços de
entendimento para desobstruir e permitir que pudéssemos marchar,
como estamos fazendo, para a conclusão dos trabalhos, por
entendermos que precisávamos avançar além do que conquistamos
com a negociação, que resultou no substitutivo que acaba de ser
aprovado pelo Plenário. Quero fazer uma analogia. Assistimos, ontem
e anteontem, a uma intervenção sistemática de dois Deputados na
discussão do projeto da Justiça Militar. Aliás, o Deputado Durval
Ângelo foi um dos que insistiu muito no fato de termos 59 anos da
Declaração Universal dos Direitos Humanos e, ainda hoje, estarmos
num processo de consolidação, de afirmação e de transformação dos
preceitos, dos princípios universais, fazendo com que estes pudessem
ser, paulatinamente, incorporados à vida social, ao cotidiano das
nossas comunidades. Precisamos proceder da mesma maneira no
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que diz respeito aos direitos ambientais. Assistimos, nesta Casa,
também com muita freqüência, às manifestações cotidianas de defesa
ao meio ambiente. Praticamente cada um de nós já se manifestou, já
se pronunciou, num momento ou em outro, a favor do meio ambiente,
defendendo mudanças de posturas e de comportamento para
superarmos a crise ambiental instalada em todo o planeta. Num
momento como este, de transformação dos nossos discursos e das
nossas intenções em preceitos legais, em preceitos normativos, que
efetivamente façam com que esses discursos não fiquem só no
campo do discurso e do ideal, infelizmente perdemos oportunidades
de avançar. Mais uma vez, isso ocorreu. Entendemos os argumentos
da Bancada do Norte. Entendemos que essa região está sofrida,
principalmente neste momento. Tivemos recentemente o problema
das cianobactérias, que poluíram o Rio São Francisco e agrediram
fortemente, intensamente toda a população ribeirinha. Há também a
seca que assola a região. A chuva, agora, felizmente a está
amenizando. Mais de 150 mil cabeças de gado morreram.
Entendemos isso. Há também o terremoto recente. Mas sabemos que
parcela substancial dessa crise ambiental que agride o Norte de Minas
se deve também ao desmatamento desenfreado da região e à matéria
em discussão, a mata seca. Hoje pela manhã, falamos com Humberto
Candeias, que disse que só restam 10% de mata nativa no bioma da
mata seca no Norte de Minas. Portanto, a polêmica que se instalou
aqui - e queremos chamar atenção para dizer que não é verdadeira
essa argumentação de que se agrediria e se impediria o
desenvolvimento do Norte de Minas se aprovássemos o Substitutivo
nº 1, que foi vencido em 1º turno. Isso é uma falácia, porque a
polêmica se instalou em torno de 3% da área de mata seca do Norte
de Minas, porque 60% de 10%, que é o remanescente de mata nativa
da mata seca no Norte de Minas, representam 6% da área total de
mata seca. No substitutivo que veio da Comissão de Agropecuária
eram 3%. Estávamos lutando para recuperar o vencido em 1º turno,
acrescendo mais 3%. Por isso, não tivemos acordo. O substitutivo não
contempla plenamente as posições do PT e do PCdoB. Por isso, a
nossa declaração de voto contrário ao substitutivo que acaba de ser
aprovado. Muito obrigado, Sr. Presidente.
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O Deputado Paulo Guedes - Sr. Presidente, gostaria de registrar o
meu voto favorável a esse substitutivo, não só o voto, mas também
assinei o substitutivo, apesar de ser da Bancada do PT, que me
liberou. Sou do Norte de Minas e conheço a situação de perto. Digo
mais: apesar de aprovado o substitutivo, isso ainda não nos conforta
totalmente, porque foi fruto de uma intensa negociação com a
Secretaria de Meio Ambiente e com várias forças aqui, na Casa.
Apesar da aprovação desse substitutivo, continuaremos lutando para
que haja uma legislação que vigore em todo o Estado, e que não seja
diferenciada para o Norte de Minas, como estão querendo impor a
Secretaria de Meio Ambiente e o IEF. Sei que ainda é pouco, nossa
região queria ter tratamento igual, 20 ou 80, como é nas demais
regiões. Infelizmente, com a legislação atual, o IEF vem tratando os
nossos produtores na região como bem entende. Lá eles ditam a lei
todo dia. Portanto, a aprovação desse substitutivo não é ainda o que
queremos, mas já é um avanço para frear a atuação do IEF em nossa
região, que vem fazendo autuações de maneira irregular, invadindo as
propriedades, criando decretos e leis. Enfim, esperamos que daqui
para a frente a região seja respeitada. Esses mesmos órgãos de meio
ambiente não foram tão taxativos com as outras regiões do Estado,
como o Triângulo Mineiro, o Sul de Minas, onde já desmataram tudo.
No que se refere ao Norte de Minas, além de a região não ser
privilegiada pelo Orçamento do Estado, todos os governos que
passaram pelo Estado, na hora de dividir os recursos e levar os
investimentos, levaram para a região metropolitana, para o Triângulo
Mineiro, para o Vale do Aço e para regiões ricas. Nossa região
continua exportando, sim, mão-de-obra barata para cortar cana no Sul
de Minas, para colher café e cortar cana no Triângulo Mineiro. Não
admitimos isso. A bancada do Norte de Minas, independentemente da
questão partidária, está unida quanto a defender nossa região.
Continuaremos nessa luta e nessa defesa. Tramita nesta Casa um
projeto regulamentando a questão da reserva legal. Faremos de tudo
para votá-lo no primeiro semestre do próximo ano, para que
possamos, de forma definitiva, regulamentar essa questão valorizando
a propriedade do Norte de Minas e deixando que a especulação que
ocorre lá... Há pessoas desmatando no Sul de Minas, no Triângulo,
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em todas as regiões e comprando reserva legal no Norte de Minas,
região que precisa produzir, gerar emprego e renda. Lá também há
gente. É por isso que a bancada do Norte de Minas está unida em
defesa da nossa região. Vamos levantar a voz e fazer o
enfrentamento necessário. Somos defensores, sim, do meio ambiente,
mas com sustentabilidade. Antes, defendemos o ser humano, as
pessoas que estão passando fome por falta de oportunidade e nunca
foram olhadas pelo governo do Estado, que sempre privilegiou, na
hora de investir, as indústrias, que vêm para Betim ou Contagem, Vale
do Aço e Triângulo. Precisamos de usina de álcool no Norte de Minas,
precisamos produzir e dar oportunidade também à gente da nossa
região. Apesar de tudo, acho que houve consenso e avanço aqui,
hoje. Pelo menos agora temos regras claras para tratar esse assunto
na nossa região, uma vez que o IEF estava fazendo suas próprias
leis, ditando suas próprias regras, passando por cima de tudo e de
todos, num enfrentamento desigual com os pequenos e médios
produtores da região. Fica registrado o nosso voto favorável ao
substitutivo. A luta continuará a favor de regras mais claras no que se
refere à questão ambiental no Norte de Minas, à construção das
barragens embargadas na região há mais de três anos pelos órgãos
ambientais de Minas. Chove pouco na região. Agora, ela enfrentou
nove meses de seca causticante. Os órgãos ambientais de Minas
sentam-se nos processos, não concedem licenças ambientais, nossos
rios estão secando, e as obras importantes de infra-estrutura da
região estão paralisadas por causa desses órgãos. Portanto, agora
queremos respeito e regras claras também para os mais pobres do
Norte de Minas e do Vale do Jequitinhonha. É esse o nosso registro,
Sr. Presidente.

O Deputado Irani Barbosa - Deputado Doutor Viana, desafio alguém
aqui a me mostrar uma mata no Triângulo que não seja formada pelas
seguintes espécies: cana, braquiária, pé de alface, eucalipto, pínus e
pé de algodão. Alguém consegue me mostrar uma mata que tenha
uma espécie nativa no Triângulo Mineiro? Peço desculpas pelo que
vou falar agora. No Norte de Minas, alguém pôde dizer: “Nossos
Deputados nos defenderam. Entre 60% e 40% da mata nativa,
conseguimos 40%. Entre 30% e 40% que haviam sido mexidos,
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conseguimos 30 vitoriosos”. Meu Deus do céu, os senhores são
valentes defensores do Norte de Minas, mas poderiam ter brigado
para que o governo retirasse esse projeto e o Norte de Minas fosse
respeitado. Isso é um desrespeito. Há menos mata atlântica do que
mata seca em Minas. E a mata atlântica está sendo corroída pelas
mineradoras. Vá para perto de Congonhas do Campo, de Jeceaba,
Lafaiete e aqui mesmo, do lado de lá da Serra do Curral, e verá que
ela está sendo cortada é no toco. E ninguém fala nada. De vez em
quando vemos umas aberrações defendendo a Serra do Curral. Do
lado de cá há erosão, provocada pelas mineradoras, mas a erosão
que está sendo feita como na Capão Xavier... O grande defensor
dessas erosões ficou aqui. Por outro lado, não viram o que estavam
fazendo em Capão Xavier e não têm coragem de olhar do outro lado
da montanha, para a Serra do Curral, onde está sendo formado um
lago gigante, que, de uma hora para outra, poderá levar àquelas
erosões e àqueles desastres que acontecem na Europa, na Itália
principalmente. Estou falando da avalanche de montanhas inteiras,
que vêm abaixo e sufocam e soterram cidades. Isso porque existe um
lago de 250m de profundidade do outro lado da Serra do Curral, e ele
ali está porque tem muita gente levando grana nisso. É a famosa
corrupção, propina, para se ficar calado. Deus queira que não
aconteça o desastre que está anunciado por aquela cratera, que hoje
é uma lagoa, visto que tiraram toda a terra, isto é, todo o minério, e
transformaram aquele local em água, que agora está infiltrando na
montanha. No dia em que ocorrer um desastre, Deus queira que não
aconteça nada com a vida de um dos filhos daqueles que levaram
propina com aquilo. Gostaria de dizer ao Deputado Gil Pereira, por
quem tenho amizade e de quem gosto muito, ao Deputado Doutor
Viana, ao Deputado Arlen Santiago, ao Deputado Carlin Moura, ao
meu amigo Paulo e a todos os Deputados do Norte de Minas que, se
eu tivesse de colocar um dos senhores para me defender, juro que
não o faria, pois vocês não servem para defender ninguém. Muito
obrigado.

O Deputado Arlen Santiago - Exmo. Sr. Presidente, primeiramente
quero agradecer aos Deputados que têm compromisso com o
desenvolvimento do Estado e que apoiaram o Norte de Minas, mesmo
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sem terem tido voto nessa região, como os vários Deputados do PDT,
do PSDB e do DEM. Também gostaria de agradecer ao Deputado
Vanderlei Jangrossi, que se reuniu com a nossa bancada para
tentarmos buscar não o ideal, mas o que foi possível agora.
Concordamos com o Deputado Paulo Guedes sobre a atuação do IEF
e dos órgãos ambientais do Norte de Minas. Há poucos dias, levei
para a Cleide um decreto do Igam, em que ficou estabelecido que, se
um produtor se esquecer de fazer a outorga, terá uma multa de
R$1.500,00 por dia. Ela quase caiu para trás, e aí a multa ficou só em
R$1.500,00. Quero contar também um outro caso de uma cidade que
tem um dos piores IDHs de Minas Gerais, que é São João do Paraíso.
Nessa cidade, existem uns paulistas que foram para lá e ganharam
muito dinheiro. Estão lá faz 18 anos. São os Meneguetti, que geram
mil empregos de carteira assinada com o carvoejamento de eucalipto
e a produção de essência. Agora, saíram satisfeitos porque o Aécio
Neves levou 70Km de asfalto para a cidade. Além disso, fizeram mais
um projeto, que gerou mais mil empregos diretos, e se submeteram a
todos os caprichos dos técnicos do IEF e o aprovaram, no Copam de
Belo Horizonte. E a coisa não parou por aí, visto que daí a pouco saiu
uma técnica, a Josefina Antunes, que é Diretora do IEF de Montes
Claros, e foi lá, passou por cima da norma do Copam e embargou o
serviço, colocando cerca de 200 a 300 pessoas para passar fome.
Realmente, temos a fome no Norte de Minas, e os órgãos
ambientais... Temos de concordar com o Deputado Irani Barbosa. Por
que ali, em Nova Lima, em cima da serra, existe loteamento para todo
lado? Por que a Prefeitura de Nova Lima aceita isso, assim como os
órgãos ambientais também aceitam e até conseguiram enfrentar o
sertanejo? Deputado Doutor Viana, hoje os sertanejos conseguiram
aqui uma vitória, pois há mais de seis anos não conseguem produzir
no Norte de Minas. Mas, a partir dessa lei aprovada agora, teremos
como pelo menos tentar explorar 70%, que não é o ideal. É
discriminatório. Pedimos desculpas aos companheiros que estão-se
estendendo por nossa declaração de voto. A nossa vontade - Irani
Barbosa também tem razão - era o enfrentamento. No enfrentamento,
vários companheiros, que aliás votaram a favor do povo do Norte de
Minas, teriam de ficar aqui na sexta-feira, no sábado e no domingo, e
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estávamos dispostos a isso, mas presenciamos a intransigência da
Bancada do PT, que, por exemplo, não se preocupa que a Votorantim
vá para Paracatu e monte uma indústria que gere emprego. Nós
somos favoráveis a isso. Mas eles não se posicionaram contra, não
tentaram embargar, não foram ao Ministério Público, e várias outras
situações. Esse foi o acordo possível para que essa votação fosse
feita ainda este ano e o povo do Norte de Minas pudesse trabalhar.
Estaremos atentos e muito atentos, pois fazem uma reforma agrária,
como o assentamento corrente de Várzea da Palma, colocam 280
pessoas, e o problema é de quem? Daquele que dá a água para o
povo de lá, o Arlen Santiago, o Gil Pereira, o Luiz Tadeu Leite, o
Carlos Pimenta, a Ana Maria, o Paulo Guedes. Somos nós que temos
de resolver esses problemas. Então, não há compromisso com o
desenvolvimento. É por isso que Indaiatuba, Ribeirão Preto, que não
têm nenhuma mata, estão cheios de norte-mineiros, como também
Patrocínio e Uberlândia. As nossas casas estão vazias. O censo
determinou e fez com que a maioria das cidades perdessem
população, pois não podemos trabalhar. Temos um Município
chamado Bonito de Minas com 70%, 80% de mata preservada e a
fome grassando por lá para todos os lados, porque o povo não tinha
como trabalhar. Alguns Deputados que foram contra dizem que
conhecem Bonito de Minas. Conhecem, mas não estão lá para
resolver o problema da fome e da necessidade de trabalho daquela
população. Esse, caros amigos do Norte de Minas, foi o acordo
possível, e é pouco. Continuaremos lutando para que ele seja
ampliado. O Norte de Minas, sempre tão discriminado, está agora
sendo discriminado por aqueles que votaram contra esse projeto;
anotaremos o nome deles, pois nas eleições vão lá buscar o votinho.
O povo será informado disso. Esse foi o acordo possível.
Continuaremos na luta para que os órgãos ambientais não decretem,
não legislem. De agora em diante acompanharemos isso. Se o IEF
quer realmente o enfrentamento com o norte-mineiro, vamo-nos
encontrar na bancada para lutar. Agradeço àqueles que entenderam a
nossa dor. Cuidado, caros amigos do Norte de Minas, com aqueles
que não querem que vocês trabalhem e se desenvolvam. Olhem o
painel de votação. Muito obrigado, Sr. Presidente.
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O Deputado Gil Pereira - Inicialmente quero, em poucas palavras,
dizer ao Deputado Irani Barbosa que há um ditado que diz que muitas
vezes o sapateiro não pode ir além das sandálias. Quero que ele
tenha respeito com o povo do Norte de Minas, com essa bancada
valorosa - abro parêntese para o Deputado Paulo Guedes, que,
mesmo pertencendo à Bancada do PT, lutou por esse projeto. Quero
fazer coro com as palavras do Paulo, do Arlen e dizer que em 2 de
abril nos reunimos - representantes do sindicato rural, da Secretaria
de Meio Ambiente, da Secretaria de Agricultura, vários Deputados -
com o Vice-Governador, Prof. Anastasia, pois havia um fato novo, a
Deliberação nº 72, que caiu em dezembro de 2006, e precisávamos
dessa nova regulamentação. O Atlas fala que, dos 7.600.000ha de
mata seca em Minas Gerais, 6.500.000ha estão no Norte de Minas,
portanto precisamos de lei específica para a mata seca. Então, os
órgãos ambientais e a Secretaria de Meio Ambiente, com a
coordenação do Prof. Anastasia, chegaram ao entendimento de que
seria um avanço para a região, embora pequeno, colocar 70 e 30, e
hoje, por um entendimento, nas matas primárias, 60 e 40. O Norte de
Minas clama pela atenção de todos os Deputados. Agradeço àqueles
que votaram e peço uma reflexão aos que não votaram. Não há
ninguém para conhecer melhor aquela região do que quem convive
com seus problemas, e oito Deputados foram eleitos lá - são votos
distritais, pois nasceram, moram e trabalham lá, e suas famílias estão
lá. Fazer leis dentro de ambientes com ar-condicionado, de institutos,
é muito fácil. Quero que vão lá para a base. Por isso, com máximo
respeito, faço um apelo à coligação do PT e do PCdoB, cujos
Deputados são ambientalistas como eu, que defendo a revitalização
de todas as bacias, principalmente a do São Francisco. Se hoje temos
um rio degradado, isso se deve a uma questão centenária. Se alguns
não sabem, há mais de três séculos havia 40 Benjamins Guimarães
subindo e descendo o rio, trazendo o desenvolvimento, o povo do
Nordeste, os estrangeiros, para Belo Horizonte, São Paulo e os outros
Estados da Federação. Como não havia lenha, eles a cortavam da
beira do São Francisco, ou seja, a degradação não é apenas de um
século, mas de mais de três. Apelo à Bancada do PT, que tem muito
prestígio com o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a quem respeito
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enormemente. Solicito que essa Bancada marque uma audiência com
ele, para que nos ajude como o Governador Aécio Neves, com os
recursos que tiver, pois o governo federal arrecada 74% de todos os
recursos do País. Nessa audiência iremos pedir-lhe recursos para
revitalizar o São Francisco: colocar rede de esgoto e ETE, recuperar
as matas ciliares, construir pequenas barragens etc. Isso já foi iniciado
pelo Ministério da Integração Nacional, embora o dinheiro ainda não
tenha chegado a quase nenhuma cidade. A Copasa está fazendo
melhoramentos aqui com seus próprios recursos. Pedimos, portanto, o
apoio do PT para revitalizarmos todas as microbacias do Rio São
Francisco. Vamos, unidos, sempre votar em ações para o
desenvolvimento do Norte de Minas. Se as outras regiões são
desenvolvidas, isso se deve ao fato de ter saído muito carvão de lá, já
que não havia uma lei ambiental. Se existisse uma há mais tempo,
essa região não estaria tão carente como hoje. Solicitamos seu apoio.
Vamos refletir e pensar em repassar o dinheiro que o Sul de Minas, o
Triângulo Mineiro, a Zona da Mata e a região central possuem. Vamos
passar um bocado pelo projeto do nosso Deputado Dinis Pinheiro,
pela Lei Robin Hood. Não estamos tirando das outras regiões o
dinheiro que for para lá, mas, sim, devolvendo a quem de direito.
Agradeço a todos que votaram e faço esse apelo aos Deputados do
PT a fim de que marquem uma audiência com o Presidente Lula o
mais rápido possível para conseguirmos recursos para a revitalização
da bacia do São Francisco.

O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, nestes poucos minutos
que tenho, quero primeiramente dizer ao meu amigo e companheiro
Irani Barbosa, com quem tenho uma convivência de tantos anos, que
não saio daqui com a cabeça baixa. Há um ano estamos numa briga
insana com o pessoal da área de meio ambiente cujos chefes
pertencem ao quadro das instituições. Não há renovação, não há
recrutamento amplo de pessoas de cabeça aberta, de visão ampla. É
aquele grupinho de sempre, que, entra governo, sai governo, está nas
mesmas bocas defendendo as mesmas idéias. Estou dizendo isso
aqui publicamente como já disse várias vezes em reuniões do Copam
e do IEF. Junto com esses órgãos, estão ambientalistas, xiitas
ambientalistas que não têm nenhum tipo de noção ou de experiência
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na nossa região. É fácil fazer críticas, principalmente em se tratando
de pessoas que não participaram de nenhuma dessas reuniões. Vêm
cá e fazem suas críticas apresentando as coisas com tanta
simplicidade... Saio com a cabeça erguida porque, há quatro anos,
Presidente, a nossa região está proibida de crescer. Eu falava isso
com alguns companheiros Deputados do PT. Nessa pressa de
apresentar soluções ambientais, desconheciam a realidade da nossa
região. Não foram à região, estão querendo apenas que conste no
papel algumas ações do meio ambiente. A nossa região clama por
socorro. Há quatro anos nossa região está parada. Nossas terras
estão servindo para fazer reservas dos ricaços do Triângulo Mineiro,
das pessoas que plantam o capim, a soja, das monoculturas.
Compram as terras a preço de banana e vêm com discursos de
defensores da liberdade e da ecologia. Saímos daqui com a cabeça
erguida pelo trabalho de um ano de luta e de enfrentamento. Espero
agora, Deputado Alberto Pinto Coelho, que essa lei possa valer,
porque não faltarão pessoas que irão querer dar nova interpretação à
nossa legislação. Vão querer ser os donos da verdade, como têm sido
até agora. Construímos um projeto possível e esperamos poder
avançar no ano que vem no projeto que vai tramitar nesta Casa
proibindo a reserva legal de áreas que já estão devastadas no Norte
de Minas. O Norte de Minas precisa de áreas para produzir e crescer.
Espero que essas pessoas que detêm o monopólio, que muitas vezes
querem falar mais alto que o governo e o próprio Secretário, respeitem
a lei que foi votada nesta Casa. Que nossa lei se faça valer para que o
povo possa plantar e comer, para que o povo possa ter acesso à terra,
à água, à vida. Lá o povo está morrendo de sede por causa da seca e
de fome, por causa desses falsos defensores da ecologia, que
defendem coisa nenhuma, defendem apenas idéias retrógradas.
Então, neste momento saio de cabeça erguida. Lutamos muito para
conseguir esse projeto e vamos continuar a lutar muito ao lado do
companheiro Alexandre Viana, Júlio Pereira, Carlos Genuíno, dos
companheiros que verdadeiramente representam o trabalhador do
campo do Norte de Minas. Contem com a nossa bancada. A bancada
não sai diminuída, sai triste porque essas pessoas que têm a caneta e
o poder nas mãos não nos deixaram avançar como gostaríamos. Essa
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é nossa primeira vitória no primeiro “round” de uma briga que vai
perdurar. Tenho certeza absoluta de que, no ano que vem, quando
voltarmos ao enfrentamento, continuaremos a defender o Norte de
Minas, que para muitos é apenas uma cena que se vê na televisão,
mas que, para nós, é uma região cuja realidade vivemos no dia-a-dia
e que defendemos com unhas e dentes e com garra, porque é a
região que nos trouxe para esta Casa.

O Deputado Luiz Tadeu Leite - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
quero agradecer aos Deputados que votaram favoravelmente a esse
projeto, assim como quero parabenizar a esta Casa, porque parece
que é um projeto que chamou a atenção do Legislativo Estadual.
Deputados de diversas regiões do Estado passaram a se preocupar
com o Norte de Minas. Isso é importante porque a nossa região
precisa de parceiros, de mais parlamentares preocupando-se
conosco. A maior discriminação do nosso Estado está na região do
Norte de Minas e no Jequitinhonha, principalmente. Temos lutado pela
redução das desigualdades regionais. Essa é uma meta que ouvi o
Governador Aécio Neves dizer ser importante para nosso Estado.
Trata-se de aumentar a atenção sobre nossa região. A questão da
mata seca tem sido muito discutida, na Casa, em Montes Claros e nas
cidades da região, como fundamental ao nosso progresso. Vemos no
projeto uma evolução; se não o votássemos hoje, persistir como
estava ou está até hoje seria pior. Hoje os órgãos de proteção
ambiental estão fazendo verdadeira perseguição contra a classe rural
e os fazendeiros do Norte de Minas, porque não existe limite. A
questão da mata seca está submetida à legislação federal, que é
muito ampla e deixa na mão da fiscalização o acompanhamento para
definir onde se pode e onde não se pode desmatar, onde se pode e
onde não se pode aproveitar. Aí existem os interesses subalternos, a
corrupção, a falcatrua, por meio dos quais, muitas vezes, conseguem-
se, de formas inconfessáveis, autorizações para desmate. Agora, com
a aprovação dessa lei, pelo menos há um parâmetro de se utilizar até
60% nas matas primárias e 70% nas já utilizadas. Agora pelo menos
existe um número que a fiscalização terá de obedecer. É melhor ter
claro que se podem utilizar até 60% nas matas primárias ou até 70%
nas matas secundárias e terciárias do que deixar na mão do fiscal,
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daquele que tem a caneta para decidir, de acordo com sua própria
vontade. Mas claro que não agrada à classe rural o projeto aqui
aprovado. Compartilho da preocupação dos proprietários rurais que
estão impedidos de utilizar as suas posses para a produção. Assim as
terras do Norte de Minas ficam desvalorizadas. Mas é nossa
preocupação, e, para o próximo ano legislativo, comprometo-me a
conversar com os Deputados da bancada do Norte e com os demais
parlamentares. Peço até o apoio do Deputado Irani Barbosa,
experiente no acompanhamento dos assuntos e dos projetos nesta
Casa, para que formemos uma corrente de apoio à classe rural no
Norte de Minas. E que, no início do próximo ano, continuemos com a
luta, entrando com um projeto de lei que coloque essa situação que
hoje foi conseguida em níveis iguais ao restante do Estado. Diria que
conseguimos o que hoje foi possível. É um avanço, uma garantia, um
limite. Mas, no próximo ano, essa bancada poderá juntar-se aos
demais parlamentares desta Casa para apresentar um projeto e lutar
com calma, para conseguirmos, ainda no primeiro semestre, um limite
maior de utilização dessas terras na região do Norte de Minas. Estou
muito à vontade para falar sobre isso e não poderia votar contra o
projeto porque estaria negando um limite que garantisse ao produtor
rural do Norte de Minas a utilização desse imóvel. Não poderia votar
contra por essas razões e não poderia votar a favor porque deixou
realmente a desejar o que se conseguiu como fruto do resultado e da
presença, nesta Casa, desse projeto. Abstive-me de votar para ter o
direito de voltar com o projeto no ano que vem, com a bancada do
Norte, para conseguirmos os níveis aceitáveis de acordo com o que
deseja a nossa região. Portanto, para mim, Sr. Presidente e Srs.
Deputados, o resultado não foi satisfatório, também não estou feliz,
não dá para comemorá-lo, porque foi fruto de um acordo que feriu os
interesses da região do Norte de Minas. Nesse protesto, trago o meu
compromisso para que, no próximo ano, nas primeiras reuniões,
possamos, depois de debater com as lideranças rurais do Norte de
Minas, com os quais temos compromisso de trabalho, ter
oportunidade de voltar ao assunto. É um primeiro “round”, uma
primeira etapa, e a luta continua no ano que vem, se Deus quiser.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
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O Deputado Padre João - Sr. Presidente, em primeiro lugar, queria
dizer que sou Deputado dos 853 Municípios. Enquanto tiver o voto
distrital, não abrirei mão da prerrogativa de me manifestar sobre
qualquer projeto que tramita aqui em relação à regional. Em segundo
lugar, votamos contra o projeto e favoravelmente ao povo do Norte
mineiro, aliás, não só do Norte, mas do Jequitinhonha e do Mucuri. De
fato, o povo do Norte de Minas, o agricultor familiar, é favorável à
preservação e quer a mata seca, o cerrado e a caatinga. Pergunto aos
Deputados que se dizem da bancada se conhecem o Centro de
Agricultura Alternativa - CAA -, que, com técnicas específicas, leva os
agricultores familiares, com a convivência do semi-árido; e o CAV, em
Turmalina e em Minas Novas. Infelizmente, às vezes o governo nos
quer calar. Lamentavelmente foram os próprios colegas Deputados
que nos impediram de falar aqui antes de encaminhar o projeto. No
nosso acordo, todos estariam livres para encaminhar a votação,
porque estaríamos mostrando quantos... Na verdade, só na bacia...
não ultrapassa o total de 2.000.000ha. Há uma incoerência, Deputado
Gil Pereira - aliás, espero que V. Exa. esteja no Plenário -, quando V.
Exas. defendem o São Francisco, ou seja, são contra a sua
transposição. Vejam bem. O que garante a recarga das águas do São
Francisco é a mata seca. Sabem quantos milhões de hectares estão
na bacia do São Francisco, que, aliás, é mata seca? São 1.510.258ha.
De 2003 para 2005, somente na bacia do São Francisco, foram
desmatados 4.339ha, ou seja, 4.300 campos de futebol. O que é isso?
Quem está em defesa do São Francisco? Quem garante, de fato, a
recarga e a renovação das águas do São Francisco é a mata seca.
Embora ela tenha esse nome porque perde toda a folhagem no
inverno, tem um papel fundamental de segurar as águas e não
permitir o assoreamento. Como está lá, no Rio Pardo de Minas são
69.325ha. Isso em 2003, porque, em 2005, são apenas 68.354ha, ou
seja, um desmatamento de 971ha. Sem falar no Mucuri. Temos de ser
coerentes em todas as ações. A real defesa do Norte de Minas é tratar
com diferença sim. Ela é diferente. Se não fosse reconhecido assim
por este governo, não teria criado uma secretaria especial para o
desenvolvimento do Norte e do Mucuri, nem o Idene, para dar
tratamento diferenciado ao semi-árido. A constituição do terreno lá é
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diferente, pois, uma vez que é desmatado, torna-se deserto. Na
própria área do Jaíba, houve desmatamento, e não há irrigação. Se
sairmos da área rica do Jaíba e viajarmos mais 40km onde não há
irrigação, veremos que já é deserto, e, embora tenham seus lotes, as
famílias estão passando fome. Portanto, nesse sentido, votamos
contra o projeto e favoravelmente ao povo do Norte de Minas; aliás,
não só favorável ao povo do Norte de Minas, mas também à vida, ao
Brasil, ao planeta. Essa é a nossa convicção: onde está a vida, há
presença de Deus e amor. É por isso que fomos contrários ao projeto,
mas favoráveis à vida, ao povo do Norte de Minas, que tem alternativa
para a convivência no semi-árido. É uma das regiões mais ricas em
relação aos frutos do cerrado. Há uma grande riqueza ali. Há riqueza
cultural, que precisa ser mais valorizada. Há os frutos do cerrado, que
não há em lugar nenhum, somente naquela região. Quem não
gostaria de desfrutar do pequi, da cagaita e de tantos produtos que
existem somente lá? É nesse sentido que somos contrários ao projeto.
Gostaríamos que houvesse uma maior área de preservação, que
fossem pelo menos 60% de área de preservação e 40% de área
agricultável. Além disso, tínhamos de garantir que fossem
agricultáveis também as áreas devastadas e que estão lá
abandonadas. Muito obrigado.

Questões de Ordem
O Deputado Irani Barbosa - Muito obrigado. Sr. Presidente, desde

pequeno escuto um ditado que diz o seguinte: “Ajudar quem Deus não
ajudar é querer ser melhor do que Deus”. Se Deus estiver castigando
uma pessoa e interferimos naquele castigo, Ele passará a sua ira para
quem interferiu nos desígnios d’Ele. Há um outro ditado que diz:
“Quem está acostumado a comer migalha, se lhe derem o pão inteiro,
morrerá engasgado”. Eram só essas considerações, Sr. Presidente.

O Deputado Arlen Santiago - Quero ressaltar aqui como o Deputado
Padre João está se especializando tanto no Norte de Minas.
Provavelmente é porque não está dando muita atenção à região dele,
que está sendo toda esburacada, como Congonhas e o Quadrilátero
Ferrífero, acabando-se com tudo. Então V. Exa. está se
especializando muito bem. Quero dar um exemplo de uma cidade
citada aqui, Rio Pardo de Minas. O povo nessa localidade está sem
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água para beber. Fiz uma requisição ao Igam, a fim de liberarem água
do Parque de Serra Nova para que a população pudesse beber. Essa
água vai para o Rio Pardo e, em seguida, para o mar. O Igam pediu
ao IEF para fazer a avaliação. Na avaliação, disseram que a
quantidade de água que a comunidade tem é suficiente para eles
beberem razoavelmente. Mas é provável que esta não dê para lavar
roupa ou cozinhar. Então continuarão deixando a água do Parque de
Serra Nova ir para o Rio Pardo. É esse o desenvolvimento que se
quer? Então não concordamos com as posições de V. Exa., que está
se especializando no Norte de Minas. Queremos que V. Exa. venha
para a bancada do Norte de Minas. E os buracos na região em que V.
Exa. é votado? Não estou vendo aqui, Deputado, uma posição
coerente. Agora o CAA, no Norte de Minas, não responde por 0,0001
dos habitantes. Recebi, inclusive, uma denúncia anônima de que o
CAA teria recebido recursos vultosos do governo federal para
desenvolver um projeto de biodiesel. Ninguém o viu! Ele não existe.
Então esse CAA tão importante, de que o Padre João falou, não
responde por zero vírgula alguma outra coisa. O ocorre é que os
grande empreendimentos, a exemplo do que tem acontecido na região
do Padre João, lá em Nova Lima, conseguem aprovação. Quem não
consegue são os coitadinhos da mata seca, no Norte de Minas, que
têm 10alq., 5ha, onde, se passar um rio, não há mais nada. E os
projetos de assentamento que estão sendo feitos preferencialmente
no Norte de Minas, que atendem 280 famílias, mas onde Incra não
fura um poço artesiano? Temos de debater isso. É hora de
serenarmos os ânimos e não fazermos discursos simplesmente pelos
discurso de uma falsa ação preservacionista que não acontece em
muitos lugares do Estado, como é comprovado aqui, em Capitão
Xavier e tantos outros lugares. Sr. Presidente, encerro pedindo que os
ânimos sejam serenados. Quero dizer que 1% do dinheiro da
transposição do São Francisco resolveria muitos problemas da
agricultura familiar, que está quase fazendo a falência de todos os
agricultores familiares do Norte de Minas.

O Deputado Paulo Guedes - Sr. Presidente, quero ressaltar como já
havia falado no início e já foi colocado pelo Deputado Gil Pereira e
outros companheiros que a decisão tomada aqui, hoje, não nos alegra
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tanto. Pelo contrário, estamos votando a favor, mas inconformados,
porque queríamos o mesmo tratamento que as outras regiões têm.
Infelizmente, esse foi o acordo que conseguimos. Por esse motivo,
votamos favoravelmente a esse projeto. Gostaria também de fazer a
defesa, porque a nossa bancada foi citada de forma desrespeitosa
pelo colega Irani Barbosa. Temos feito o máximo para defender
aquela região. Gostaria de dizer que precisamos cobrar também do
governo do Estado. Vi muita cobrança do governo federal pela
transposição, mas quero discordar do colega Arlen Santiago. Da
mesma forma, o governo federal não está colocando apenas 1%,
estamos colocando 25% dos valores da transposição, porque são
R$4.500.000.000,00 que serão gastos. E o governo federal já está
colocando R$1.000.000.000,00 para a revitalização do Rio São
Francisco, ao contrário do governo de Minas, que está gastando
R$1.000.000.000,00 para a construção do centro administrativo.
Gostaríamos que o governo do Estado pegasse pelo menos
R$250.000.000,00 do centro administrativo, colocasse na
revitalização, tratasse o esgoto de Belo Horizonte e parasse de jogar
esse nojo no Rio São Francisco. É bom que isso fique bem claro aqui.
Sr. Presidente, concluindo, gostaria de fazer também a defesa do
CAA, um grupo de pessoas sérias e que realiza excelente trabalho no
Norte de Minas e no Vale do Jequitinhonha. São pessoas que
trabalham de forma voluntária e têm feito a diferença juntamente com
a ASA. Fez um trabalho excelente na construção de cisternas, ao
contrário do Idene, órgão do governo do Estado, que apanhou
R$5.000.000,00 do governo federal, mas até hoje não construiu uma
cisterna. Queremos fazer essa cobrança, de público. Muito obrigado.

O Deputado Gil Pereira - Quero apenas dizer ao Padre João que,
em Montes Claros, há dois bispos, o emérito D. Geraldo, que, por
mais de 50 anos - e o senhor o conhece muito bem - é um grande
pastor na nossa região. E agora foi o outro pastor, D. Luiz Alberto. Os
dois escreveram uma carta para o Presidente Lula e para o D. Cappio,
pedindo a revitalização do São Francisco. E foram mais longe: os
bispos pediram que parassem com a transposição. O Deputado Padre
João disse que os Deputados não estão entendendo, mas quero dizer
que a Igreja Católica, por meio de seus maiores pastores da região,
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estão realmente a favor dos Deputados e do povo daquela região.
Repito, mais uma vez, queremos o apoio desses valorosos Deputados
do PT e do PCdoB, para conseguirmos uma audiência do Presidente
Lula com o Governador Aécio Neves, a fim de trazermos recursos
para revitalizar a bacia do São Francisco, que realmente avançará
muito no Norte de Minas e no Estado. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº
1.745/2007, do Governador do Estado, que autoriza o Poder
Executivo a doar ao Município de Claro dos Poções o imóvel que
especifica. 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 1.745/2007 na forma do
vencido em 1º turno. À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 1.760/2007, do Tribunal
de Contas, que dispõe sobre o Quadro de Cargos dos Serviços
Auxiliares da Secretaria do Tribunal de Contas do Estado de Minas
Gerais. A Comissão de Administração Pública 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.

O Deputado Irani Barbosa - Solicito verificação de votação, Sr.
Presidente.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à
verificação de votação pelo processo eletrônico e, para tanto, solicita
às Deputadas e aos Deputados que ainda não registraram sua
presença no painel que o façam neste momento. A Presidência
solicita às Deputadas e aos Deputados que ocupem seus lugares.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.
O Deputado Inácio Franco - Registro o meu voto “sim”, Sr.

Presidente.
O Deputado Eros Biondini - Registro o meu voto “sim”, Sr.

Presidente.
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O Deputado Weliton Prado - Registro o meu voto “sim”, Sr.
Presidente.

O Deputado Célio Moreira - O senhor poderia registrar o meu voto
“sim”, Sr. Presidente?

O Deputado Délio Malheiros - Sr. Presidente, registro o meu “sim”,
porque não foi possível marcá-lo.

O Sr. Presidente - Estão registrados os votos de V. Exas. Votaram
“sim” 43 Deputados. Não houve voto contrário. Está ratificada a
aprovação do projeto. Está, portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto
de Lei nº 1.760/2007 na forma do vencido em 1º turno. À Comissão de
Redação.

Declaração de Voto
O Deputado Irani Barbosa - Sr. Presidente, o pessoal me perguntou

se estou fazendo obstrução. Quero dizer que, absolutamente, não
estou obstruindo. Apenas estou na posição de escoteiro. Sempre
alerta? Sempre alerta. O pessoal deve ficar esperto. Alguns estão até
cochilando.

O Sr. Presidente - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº
1.770/2007, do Governador do Estado, que altera a Lei Delegada nº
123, de 25/1/2007, que dispõe sobre a estrutura orgânica básica da
Secretaria de Fazenda; a Lei Delegada nº 174, de 26/1/2007, 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 26/1/2007, 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 Comissão
de Administração Pública 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 com se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 2º
turno, o Projeto de Lei nº 1.770/2007 na forma do vencido em 1º turno.
À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 1.805/2007, do
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Governador do Estado, que altera a Lei Delegada nº 124, de
25/1/2007, e dá outras providências - cria a assessoria técnico-
consultiva na estrutura orgânica da Secretaria de Governo. A
Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto
com as Emendas nºs 1 a 3, que apresenta ao vencido em 1º turno.
Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Em votação, o projeto, 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 2º turno, o Projeto
de Lei nº 1.805/2007 na forma do vencido em 1º turno, com as
Emendas nºs 1 a 3. À Comissão de Redação.

O Sr. Presidente (Deputado Alberto Pinto Coelho) - Discussão, em
2º turno, do Projeto de Lei nº 1.854/2007, do Governador do Estado,
que altera as Leis nºs 11.730, de 30/12/94, 15.301, de 10/8/2004,
15.470, de 13/1/2005, e 15.961, de 30/12/2005, e dá outras
providências. O projeto dispõe sobre pontos relativos à remuneração
do servidor público do Poder Executivo e sobre retificações
específicas na legislação de pessoal. A Comissão de Administração
Pública opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1º
turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.

- Vem à Mesa:
EMENDA Nº 1 AO PROJETO DE LEI Nº 1.854/2007

Acrescente-se ao art. 7º o seguinte § 6º, ficando o seu § 6º
transformado em § 7º:

“Art. 7º - (...)
(...)
§ 6º - O servidor ocupante de cargo de provimento efetivo ou função

pública de Médico, lotado no Quadro de Pessoal da Fhemig, que
cumpre jornada de trabalho semanal de doze horas poderá, mediante
aprovação da Câmara de Coordenação Geral, Planejamento, Gestão
e Finanças, optar pela jornada de trabalho semanal de vinte e quatro
horas, com tabela de vencimento proporcional à carga horária.”.

Sala das Reuniões, 18 de dezembro de 2007.
Doutor Rinaldo
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Justificação: Faz-se necessário manter o disposto na Lei nº 15.462,
de 2005, que dispõe sobre a possibilidade de garantir a todos
servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo de Médico
optarem pela ampliação da carga horária semanal de 12 para 24
horas, independentemente de terem ampliado a jornada de trabalho
no período de 1º/1/2002 até a presente data, conforme previsto no art.
7º do projeto, como forma de preservar o direito adquirido previsto no
§ 1º do art. 9º da Lei nº 15.462, de 2005, e ainda, manter e garantir
maior disponibilidade de atendimento médico na rede hospitalar da
Fhemig. É certo ainda que a opção pela ampliação da jornada
dependerá da necessidade e da aprovação da Câmara de
Coordenação Geral, Planejamento, Gestão e Finanças.

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência informa ao
Plenário que, no decorrer da discussão, foi apresentada ao projeto
uma emenda do Deputado Doutor Rinaldo, que recebeu o nº 1, e que,
nos termos do § 4º do art. 189 do Regimento Interno, será votada
independentemente de parecer. Com a palavra, para encaminhar a
votação, o Deputado Doutor Rinaldo.

O Deputado Doutor Rinaldo - Sr. Presidente, o Projeto de Lei nº
1.854/2007 teve um deslize, visto que tiraram o direito dos médicos da
Fhemig, que fazem 12 horas, de passar para 24 horas, caso não
estivessem fazendo 24 horas extras. E eles tinham esse direito
estabelecido na Lei nº 15.462, de 2005.

Então, a nossa emenda vem justamente para corrigir essa falha e
estabelecer que todos os funcionários da Fhemig possam mudar a
sua carga horária de 12 para 24 horas, fazendo hora extra e
recebendo o Adicional de Dedicação Integral - ADI -, como diz o
projeto atual. A nossa emenda vem ratificar o direito, que esses
médicos já tinham em 2005, de continuar podendo optar por 12 ou 24
horas, desde que seja de acordo com a administração. Fizemos isso
apenas para que esse defeito fosse corrigido. Isso mesmo, do João
XXIII, um dos médicos. Muito obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Solicito ao Sr. Secretário que proceda à leitura da

Emenda nº 1.
O Sr. Secretário (Deputado Dalmo Ribeiro Silva) - (- Lê a emenda.).
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O Sr. Presidente - Em votação, o projeto, salvo emenda. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda nº 1. As
Deputadas e os Deputados que a aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa. ) Aprovada. Está, portanto, aprovado, em 2º
turno, o Projeto de Lei nº 1.854/2007 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 1.876/2007, do
Governador do Estado, que reajusta os valores das tabelas de
vencimento básico das carreiras do Instituto Estadual do Patrimônio
Histórico e Artístico de Minas Gerais - Iepha - e dá outras
providências. A Comissão de Administração Pública opina pela
aprovação do projeto. Em discussão, o projeto. Não há oradores
inscritos. Encerra-se a discussão. A Presidência informa ao Plenário
que, no decorrer da discussão, foi apresentada ao projeto uma
emenda do Governador do Estado, que recebeu o nº 1, a qual foi
encaminhada por meio da Mensagem nº 146/2007, recebida nesta
reunião, e que, nos termos do § 4º do art. 189 do Regimento Interno,
será votada independentemente de parecer. 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 2º turno, o Projeto de Lei nº 1.876/2007 com a
Emenda nº 1. À Comissão de Redação.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 32/2007, da Deputada
Elisa Costa, que dispõe sobre o Núcleo Estadual de Engenharia e
Arquitetura Público - Neap-MG. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo nº 1, que
apresenta. A Comissão de Assuntos Municipais opina pela aprovação
do projeto na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Justiça, com
a Emenda nº 1, que apresenta. A Comissão de Fiscalização
Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo
nº 1, da Comissão de Justiça, com a Emenda nº 1, da Comissão de
Assuntos Municipais, e com a Emenda nº 2, que apresenta. Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
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discussão. 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 e 2.
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 32/2007 na forma do Substitutivo nº 1, com
as Emendas nºs 1 e 2. À Comissão de Assuntos Municipais.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 896/2007, do Deputado
Delvito Alves, que institui a Política Estadual de Desenvolvimento
Industrial da Região Noroeste do Estado de Minas Gerais e dá outras
providências. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade
do projeto na forma do Substitutivo nº 1, que apresenta. As Comissões
de Turismo e de Fiscalização Financeira opinam pela aprovação do
projeto na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de
Justiça. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-
se a discussão. Em votação, o Substitutivo nº 1. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de
Lei nº 896/2007 na forma do Substitutivo nº 1. À Comissão de
Turismo.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.046/2007, do
Deputado Carlin Moura, que dispõe sobre incentivos e benefícios para
fomentar as atividades de caráter desportivo no Estado de Minas
Gerais e dá outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo nº 1, que
apresenta. A Comissão de Educação opina pela aprovação do projeto
na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Justiça. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do
Substitutivo nº 2, que apresenta. Em discussão, o projeto. Não há
oradores inscritos.

- Vêm à Mesa:
EMENDAS AO PROJETO DE LEI Nº 1.046/2007

EMENDA Nº 1
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - O art. 5º da Lei nº 12.733, de 30 de dezembro de 1997,

passa a vigorar com a seguinte alteração:
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Art. 5º - O contribuinte com débito tributário inscrito em dívida ativa
até 30 de novembro de 2007 poderá quitá-lo com desconto de 25%
(vinte e cinco por cento), desde que apóie financeiramente projeto
cultural, nos termos deste artigo.”.

Sala das Reuniões, 20 de dezembro de 2007.
João Leite

EMENDA Nº 2
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - O art. 5º da Lei nº 16.318, de agosto de 2006, passa a

vigorar com a seguinte alteração:
Art. 5º - O crédito tributário relativo ao ICMS inscrito em dívida ativa

até 30 de novembro de 2007 poderá ser quitado com desconto de
90% (noventa 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.”.

Sala das Reuniões, 20 de dezembro de 2007.
João Leite
O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência informa ao

Plenário que, no decorrer da discussão, foram apresentadas ao
projeto duas emendas do Deputado João Leite, que receberam os nºs
1 e 2, e que, nos termos do § 2º do art. 188 do Regimento Interno,
encaminha as emendas com o projeto à Comissão de Educação para
parecer.

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nº 1.616/2007, do
Governador do Estado, que estima as receitas e fixa as despesas do
Orçamento Fiscal do Estado de Minas Gerais e do Orçamento de
Investimento das Empresas Controladas pelo Estado para o exercício
de 2008. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela
aprovação do projeto com as Emendas nºs 10 a 18, 25 a 31, 33 a 37,
75 a 101, 104 a 115, 117 a 123, 126 a 132, 157 a 167, 229, 230, 241 a
265, 267 a 269, 271 a 283, 285 a 290, 343, 344, 346 a 356, 359 a 365,
367 a 372, 375 a 377, 379, 380, 387 a 397, 401, 402, 406 a 412, 414 a
416, 419 a 425, 427 a 433, 435, 438 a 443, 476, 478 a 487, 490, 495 a
516, 518, 519, 521 a 523, 527 a 535, 540 a 548, 585 a 588, 602, 604 a
627, 630 a 632, 636, 639, 646 a 653, 668, 678, 691 a 693, 695, 703,
754 e 755, apresentadas por parlamentares; as Emendas nºs 704 a
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706, 710, 719, 722, 735 e 743, apresentadas pela Comissão de
Participação Popular; as Emendas nºs 760 a 807, apresentadas neste
parecer; a Subemenda nº 1 às Emendas nºs 3, 60, 168, 170, 239, 517,
520, 524 a 526, 578, 589, 637, 638, 640 a 642, 696, 712, 716, 717,
720, 721, 725 a 727, 730, 731, 733, 734, 736, 738, 742, 744, 747 e
751; as Subemendas nºs 1 e 2 às Emendas nºs 4, 169, 231, 266, 284,
345, 366, 373, 374, 378, 417, 426, 434, 477, 488 e 645; e as
Subemendas nºs 1, 2 e 3 à Emenda nº 103; e pela rejeição das
Emendas nºs 2, 5 a 9, 19 a 24, 32, 38 a 59, 61 a 74, 102, 116, 124,
125, 133 a 156, 171 a 228, 232 a 238, 240, 270, 291 a 342, 357, 358,
381 a 386, 398 a 400, 403 a 405, 413, 418, 436, 437, 444 a 475, 489,
491 a 494, 536 a 539, 549 a 577, 579 a 584, 590 a 601, 603, 628, 629,
633 a 635, 643, 644, 654 a 667, 669 a 677, 679 a 690, 694, 697 a 702,
707 a 709, 711, 713 a 715, 718, 723, 724, 728, 729, 732, 737,739 a
741, 745, 746, 748 a 750, 752, 753, 756 a 759. A Emenda nº 1 não
possui objeto. As Emendas nºs 240, 270, 413, 412 e 603 foram
retiradas pelos autores. Em discussão, o projeto. Com a palavra, para
discutir, o Deputado Carlos Mosconi.

O Deputado Carlos Mosconi - Sr. Presidente, senhoras e senhores
parlamentares, a Comissão de Saúde apresentou algumas emendas
coletivas ao Orçamento do Estado. Essas emendas foram fruto de
uma discussão ampla na Comissão e de um entendimento entre os
membros da Mesa, depois de um trabalho realizado durante todo o
ano nesta Casa, em diversas reuniões e audiências públicas
realizadas aqui e fora daqui, em diversas regiões do Estado, e
também depois de alguns entendimentos com a própria Secretaria de
Saúde, para que pudéssemos entender quais seriam as maiores
necessidades daquela Secretaria. Baseamo-nos no nosso
entendimento e na posição da Secretaria. As emendas foram essas a
que rapidamente gostaria de me referir.

Emendas para o sistema de transporte sanitário na ordem de
R$14.000.000,00; emendas para o Pró-Hosp Urgência e Emergência,
um programa que ainda não existe e que está programado para
funcionar a partir de junho do ano que vem. Propusemos
R$60.000.000,00 a fim de que o programa já exista no início do
próximo ano. Mais ambulâncias e “vans” na ordem de
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R$25.000.000,00, mais um auxílio ao Pró-Hosp da ordem de
R$50.000.000,00. Farmácia de Minas, R$12.000.000,00. O Farmácia
de Minas é um programa que deveria atender mais 50 cidades no
próximo ano e estamos propondo que atenda a mais 100 cidades.
Saúde em Casa, mais R$33.000.000,00, um aumento de 50% de
incentivo às equipes do Programa de Saúde da Família e mais
R$32.000.000,00 de investimento no Saúde em Casa, passando a ser
atendidas mais 178 cidades além das 530 programadas, perfazendo
um total de R$225.000.000,00, com emendas coletivas da Comissão
de Saúde.

Muito bem, tivemos amplo apoio desta Casa. Tivemos apoio das
Lideranças, da diretoria da Casa, dos nossos pares e fomos entender-
nos com o governo, buscar apoio do governo para que pudéssemos
votar essas emendas e aprová-las se fosse possível. Tivemos contato
com o Secretário de Saúde Marcus Pestana e toda a sua equipe, com
o Vice-Governador Prof. Antônio Anastasia, com a Secretária de
Planejamento Renata Vilhena e, finalmente, com o Governador Aécio
Neves.

Devo dizer aos senhores que, felizmente, tivemos uma boa
receptividade porque, no final das contas, a aceitação dada por esta
Casa e o fato de o governo ter acatado nossas posições mostrou a
precariedade do sistema de saúde que estamos vivendo no Estado de
Minas Gerais e em todo o País, especialmente depois do que ocorreu
em Brasília.

Teríamos um alento com a regulamentação da Emenda nº 29, mas
isso não ocorreu, e ninguém sabe quando ocorrerá. Houve a questão
da CPMF, que não criticarei, mas não foi aprovada. O que está
acontecendo em Brasília, Sr. Presidente, senhoras e senhores
parlamentares? Já houve um corte do orçamento da saúde agora em
Brasília, pegando Minas Gerais inicialmente, apenas com um corte
parcial de emendas de bancada na questão de informatização e de
melhor estrutura dos programas de atenção básica, nas unidades
básicas de saúde, de R$50.000.000,00 apenas para Minas Gerais.

Levando em consideração esses fatos, penso que o governo de
Minas felizmente foi sensível e entendeu o nosso posicionamento. A
explicação que quero dar a esta Casa é que as emendas estão aí e
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naturalmente foram rejeitadas pelo relator. Entendemos a posição do
Deputado Zé Maia, que foi muito compreensivo, receptivo e solidário
com as nossas posições. Mas recebemos da Secretaria de
Planejamento, no dia 18 de dezembro - há dois dias -, um ofício
assinado pela Secretária Renata Vilhena dizendo que, em resposta ao
nosso ofício e às nossas reuniões, de um montante de recursos que
serão manuseados pela Secretaria de Planejamento no próximo ano,
R$80.000.000,00 serão destinados para suprir as demandas do setor
de saúde pública, por meio de remanejamento de crédito, após
publicação do citado decreto referente ao exercício de 2008, ainda no
primeiro bimestre de 2008.

Portanto, segundo palavras da Secretária Renata Vilhena, a saúde
receberá, caro Deputado Paulo Cesar, em fevereiro, a quantia de
R$80.000.000,00 como suplementação orçamentária para o setor.

E mais: gostaria de dizer aos prezados colegas, no início da votação
do Orçamento, que é o encerramento dos nossos trabalhos neste ano,
que tivemos por parte do governo, cara Deputada Maria Lúcia
Mendonça, o compromisso de um percentual expressivo dos recursos
a serem arrecadados, em razão da anistia que votamos do ICMS.
Serão recursos muito expressivos; perto de 12% dos recursos
arrecadados pelo Estado no próximo ano serão destinados à saúde.

Então, caro Presidente, Sras. e Srs. Deputados, em razão do
posicionamento do governo, do atendimento, de forma muito
expressiva, dos nossos pleitos, destacamos as emendas e iremos
retirá-las, porque a Comissão de Saúde se sente bastante
contemplada com esse posicionamento, que poderá dar um
rendimento muito mais substancial a esse setor tão crucial para a vida
da população do Estado de Minas Gerais.

Eram essas as considerações que queria fazer, Sr. Presidente,
cumprimentando todos.

O Deputado Carlos Pimenta (em aparte) - Só queria cumprimentá-lo,
parabenizá-lo e, além disso, dizer-lhe que fico muito honrado e feliz
em pertencer à Comissão de Saúde e poder trilhar com V. Exa. esse
caminho e realizar esse trabalho, para que façamos a diferença na
saúde pública do nosso Estado.

O Deputado Carlos Mosconi - Agradeço ao Deputado Carlos
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Pimenta as palavras. Esse foi um trabalho coletivo, e estendo os meus
cumprimentos a ele e aos Deputados Doutor Rinaldo, Hely Tarqüínio e
Ruy Muniz, enfim, a toda a Comissão de Saúde.

O Deputado Doutor Rinaldo (em aparte) - Sr. Presidente, gostaria de
cumprimentá-lo pelo seu trabalho como nosso líder na Comissão de
Saúde. Essa suplementação será muito importante. Estivemos
fazendo todas essas visitas, conforme dito. O governo foi sensível
graças ao trabalho da Comissão de Saúde e à sua Presidência. Foi
um prazer fazer parte desse trabalho e garantir essa suplementação
para a saúde em Minas Gerais.

O Deputado Carlos Mosconi - Deputado Doutor Rinaldo, muito
assíduo e laborioso na Comissão, agradeço-lhe as palavras. Parabéns
pelo trabalho.

O Deputado Hely Tarqüínio (em aparte) - Quero aqui também fazer
minhas as palavras dos Deputados Carlos Pimenta e Doutor Rinaldo.
Além disso, Sr. Presidente, quero cumprimentá-lo por ser o nosso
timoneiro na Comissão de Saúde, trazendo para Minas Gerais sua
experiência no plano federal, como idealizador do SUS e autor da
Emenda nº 29, que estamos lutando tanto para regulamentar. V. Exa.
tomou uma primeira medida, uma iniciativa, quem sabe até passando
um pouco por cima da Constituição, em razão das nossas limitações
para legislar. Procuramos tentar, juntamente com a Comissão de
Saúde, pioneiramente - até invertendo um pouco a hierarquia -,
regulamentar a Emenda nº 29, diante das nossas necessidades.
Muitas vezes a lei é realmente o produto e o reflexo da necessidade e
das carências do povo.

Portanto, quero saudar V. Exa. e cumprimentar a Comissão de
Saúde, principalmente V. Exa., que teve a idéia criativa de buscar uma
emenda que contemplasse as deficiências da saúde. Parece que V.
Exa. estava adivinhando que a CPMF não seria aprovada, o que trará
lacunas de recursos, que serão suplementadas - ou talvez até sejam
preenchidas as lacunas que deixará essa contribuição, sem deixar o
povo de Minas “na mão” - com essa emenda apresentada por V. Exa.
e pela Comissão de Saúde e que foi acolhida pelo nosso Vice-
Governador, na pessoa da Renata Vilhena. Logicamente, houve o
acordo e a compreensão permanente e pronta - sempre, digamos
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assim, buscando fazer a felicidade do povo de Minas Gerais - do
nosso Governador Aécio Neves, que tem investido na saúde - aliás,
cada vez mais tem aplicado dinheiro na saúde, criando formas de se
gastarem mais do que 12% dentro dos seus projetos e programas
estruturadores, que todos conhecem, como os do PSF, do Viva Vida,
da Urgência e Emergência, do Pró-Hosp. Com essa emenda, V. Exa.
não deixará Minas Gerais “na mão”. Ficamos felizes porque a
Assembléia Legislativa está dando resposta às carências do povo de
Minas Gerais.

Parabéns pelo trabalho. Foi um prazer trabalhar este ano com V.
Exa. Estamos diante de alguém que tem experiência e capacidade
criativa e traz para Minas Gerais todo esse espírito criativo. Por isso
estamos felizes com sua presença nesta Casa. Muito obrigado.

O Deputado Carlos Mosconi - Deputado Hely Tarqüínio, obrigado.
Manifesto a minha satisfação de trabalhar com V. Exa. na Comissão
de Saúde.

Sr. Presidente, finalizo as minhas palavras manifestando meu
contentamento pela atitude desta Casa em relação à saúde, que,
aliás, é sempre tão desprezada no nosso país, lamentavelmente, e
não se sabe o porquê. Gostaria de cumprimentar o governo de Minas
pela sensibilidade que neste momento demonstra, em face desse
problema em Brasília. Não sabemos o que acontecerá no ano que
vem nem como será o orçamento da saúde em Brasília. Não sei se
haverá ou não a reforma tributária em fevereiro. Enfim, o governo de
Minas saiu na frente, protegendo o setor, que é tão precário em todo o
País. A todos o meu muito obrigado.

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

O Deputado Weliton Prado - Cumprimento a todos. Prometo ser o
mais breve possível. Alías, tenho 80 emendas destacadas, que dariam
para discutir por mais de 40 horas. Poderia encaminhar, mas não vou
fazê-lo. Discutirei o mais rápido possível.

Houve um aumento do orçamento de 2003 para 2007. Em 2003, era
de R$17.000.000.000,00, passando agora para mais de
R$35.000.000.000,00. Fizemos um estudo amplo, colhemos
sugestões e reivindicações do conjunto dos Municípios mineiros, de
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todas as regiões do Estado. A proposta tem sérios problemas,
inclusive na sua concepção. Ficam claras aqui as carências do
Estado, principalmente nas políticas sociais e de investimento nas
regiões e nos Municípios mais pobres. Eles não terão os seus
problemas resolvidos.

Tenho quatro críticas em relação ao orçamento. A primeira diz
respeito à baixa execução orçamentária de 2007 - aliás, farei um
detalhamento. A segunda diz respeito aos gastos e suplementações
crescentes em publicidade. De 2003 para cá, houve um crescente
gasto nessa área. A terceira refere-se à não-inclusão de demandas de
Municípios mineiros que, enquanto gastam um total de 10% do seu
orçamento com atribuições do Estado e da União, não vêem
contempladas as obras de que necessitam. Então, os Municípios têm
muitas necessidades, gastam muito com atribuições do Estado e da
União e, infelizmente, não têm essa compensação por parte do
Estado de Minas Gerais.

Um outro ponto diz respeito ao descaso do governo do Estado em
relação a investimentos nas regiões do Triângulo e do Alto Paranaíba.
São as duas regiões que estão recebendo menos recursos no
orçamento do Estado.

Para provar a baixa execução do Estado, citaremos algumas
aplicações. Em apoio a programas habitacionais, sabem quanto foi
executado? Nada! Estavam previstos R$9.000.000,00. Estou-me
referindo ao orçamento deste ano. Não queremos que venha a repetir-
se o mesmo no ano que vem. O programa Lares Geraes teve uma
aplicação de 16%. No saneamento básico, que é fundamental, no
programa Mais Saúde para Todos, estavam previstos
R$195.000.000,00, mas foram aplicados apenas 0,61%. Pasmem,
Srs. Deputados! Esses são dados oficiais. Repito, foram aplicados
apenas 0,61%. Não foi alcançado nem 1% nesse programa.

Se formos ver o programa de infra-estrutura nos Municípios,
veremos que apenas 2% dos recursos totais de mais de
R$3.000.000,00 foram aplicados. No Escola Viva, Comunidade Ativa,
no ensino médio, aplicou-se zero, nenhum centavo. Em escolas em
rede, no ensino fundamental, estavam previstos R$10.000.000,00,
mas não foi aplicado nenhum centavo.
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Em relação à implementação de lavouras comunitárias, também não
foi aplicado nada, nenhum centavo. No Saúde em Casa e no Infra-
Estrutura, programas aprovados no orçamento do ano passado,
nenhum centavo tampouco foi aplicado. O mesmo ocorreu com o
programa Saúde na Escola. Em infra-estrutura de aeroportos no
Triângulo e Alto Paranaíba, estava prevista também a aplicação de
recursos, mas não houve nenhum centavo.

Em contrapartida, darei um exemplo. Em publicidade, o governo do
Estado aplicou, só em 2005, R$226.000.000,00. Houve, então, uma
suplementação muito acima do que estava previsto no orçamento.
Para publicidade, gastam-se quatro ou cinco vezes mais do que
aprovamos aqui; no entanto, para programas importantes, como Infra-
Estrutura, Saúde na Escola e Saúde em Casa, infelizmente, a
aplicação é praticamente zero, nada, nenhum centavo. Fica aqui a
contradição e as nossas queixas.

A não-inclusão de demandas dos Municípios mineiros é o nosso
grande questionamento. Os Municípios chegam a gastar 10% de tudo
o que arrecadam.

Apresentarei para os Deputados um estudo técnico, a
sistematização, a adequação e a análise de toda a correspondência
remetida à Comissão de Assuntos Municipais pelas Prefeituras,
sugerindo obras e investimentos nos Municípios, para possível
inclusão no PPAG e também na Lei Orçamentária. As Prefeituras,
Câmaras Municipais e associações microrregionais são atores
essenciais na elaboração dessas importantes peças orçamentárias,
ao mediar os interesses estaduais e municipais na definição dos
investimentos prioritários para o período de 2008 a 2011.

Passarei rapidamente ao estudo. É importante destacar que quase
todos os pequenos Municípios e as Prefeituras estão dispostos a
reivindicar os recursos. Trata-se daquelas com menores condições de
realizar grandes investimentos.

Vou proceder à leitura da relação de obras solicitadas pelos
Municípios mineiros: Águas Formosas, na região do Jequitinhonha,
solicitou segurança, com a construção de uma cadeia pública; Além
Paraíba, na Zona da Mata, solicitou saneamento - uma obra de
tratamento de esgoto em Além Paraíba; Araçaí, na área de
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saneamento, quer o abastecimento de água na comunidade
Fazendinhas Pai José; Arceburgo, no Sul de Minas, na área de meio
ambiente, solicitou a construção de aterro sanitário para os Municípios
de Guaranésia (sede), Cabo Verde, Muzambinho, Arceburgo, São
Pedro da União e Monte Belo; Augusto de Lima, na região central,
solicitou recursos para a cultura (construção de um centro cultural com
auditório, palco, biblioteca e espaço para artesanato e formação
profissional); Barroso, na região Central, na área de transporte,
solicitou a pavimentação das ruas do Bairro João Bedeschi;
Brazópolis, no Sul de Minas, na área de administração, solicitou a
construção de um prédio para o Paço Municipal; Bueno Brandão, no
Sul de Minas, na área de educação, solicitou a construção de um
prédio para escola de ensino fundamental; Cabo Verde, no Sul de
Minas, na área de meio ambiente, solicitou a construção de aterro
sanitário para os Municípios de Guaranésia (sede), Cabo Verde,
Muzambinho, Arceburgo, São Pedro da União e Monte Belo;
Cachoeira de Minas, no Sul de Minas, na área de transporte, solicitou
a recuperação de trecho da Rodovia MG-173; Camanducaia, no Sul
de Minas, na área de transporte, solicitou a pavimentação da estrada
Sede-Distrito de São Mateus-divisa com o Município de Gonçalves;
Campina Verde, no Triângulo, na área do meio ambiente, solicitou a
construção de uma usina de reciclagem de lixo; Carvalhópolis, no Sul
de Minas, na área de saneamento, solicitou a construção de estação
de tratamento de esgoto - ETE -; Casa Grande, na região Central, na
área de habitação, solicitou a construção de conjunto de habitação de
interesse social; Conquista, no Triângulo, na área de saneamento,
solicitou a construção de estação de tratamento de esgoto - ETE -;
Conceição do Mato Dentro, na região Central, na área de transporte,
solicitou obras de construção de pontes, retificação de estradas rurais
e colocação de mata-burros; Conceição do Rio Verde solicitou obras
de infra-estrutura no Bairro Chácara das Rosas, galerias pluviais e
meios-fios; Consolação, no Sul de Minas, solicitou a pavimentação da
estrada municipal que o liga à BR-381, na altura do Município de
Cambuí; Coronel Murta, no Jequitinhonha, solicitou a pavimentação, o
calçamento das vias do Bairro Vila Palmeiras; Córrego Fundo, no
Centro-Oeste, solicitou a abertura, a melhoria e a pavimentação de
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ruas e avenidas do Município; Entre-Rios de Minas, na região Central,
solicitou a construção de prédio para a Escola Municipal Dom Oscar
de Oliveira; Formiga, no Centro-Oeste, solicitou a construção de seu
aeroporto regional; Francisco Badaró, no Jequitinhonha, solicitou
obras de contenção de cheias no Córrego Sucuriú; Frutal, no
Triângulo, solicitou a construção de um ginásio coberto com
capacidade para 5 mil pessoas; Funilândia solicitou a construção de
pontes na comunidade rural Saco da Vida; Guaranésia, no Sul de
Minas, solicitou a construção de aterro sanitário para os Municípios de
Guaranésia e Cabo Verde; Ibiá, no Alto Paranaíba, na área de
indústria, solicitou obra de infra-estrutura para a implementação de
distrito industrial; Itanhomi, no Rio Doce, solicitou construção de
prédio destinado a escola municipal para 1.200 alunos; Itaúna, no
Centro-Oeste, solicitou a construção de escola de educação infantil
(creche) para escola no Bairro Garcias-Aeroporto; Itumirim, no Sul de
Minas, solicitou a pavimentação do acesso ao Distrito de Rosário até a
BR-265 (7km); Jequitibá solicitou reforma de escolas municipais; Lima
Duarte solicitou a construção de duas estações de tratamento de
esgoto; Madre de Deus de Minas solicitou a construção de estação de
tratamento de água; Maria da Fé, no Sul de Minas, solicitou a
construção de habitações de interesse social; Medeiros solicitou a
pavimentação da estrada entre os Municípios de Medeiros e Pratinha
(40km); Monte Belo, no Sul de Minas, solicitou a construção de aterro
sanitário para outros Municípios; Monte Carmelo, no Alto Paranaíba,
solicitou obras de drenagem fluvial no Bairro Boa Vista; Morro da
Garça solicitou a construção de prédio para a creche municipal;
Muzambinho solicitou a construção de aterro; Novo Oriente de Minas
solicitou a pavimentação asfáltica de vias urbanas (2km); Onça do
Pitangui solicitou a construção de prédio para escola municipal, com
quadra poliesportiva coberta; Paula Cândida, na Zona da Mata,
solicitou a reconstrução de ponte localizada na zona rural de Colônia;
Pedralva, no Sul de Minas, solicitou a construção de prédio destinado
a escola municipal para atender 800 alunos; Pedro Leopoldo, na
região Central, solicitou a implantação do Rodoanel; Pescador, no Rio
Doce, solicitou a construção de prédio escolar; Piranguçu solicitou a
construção de prédio para escola municipal de ensino fundamental;



2954

Prados solicitou obras viárias: anel externo ao centro urbano, ligando
a rodovia de acesso a São João del-Rei à estrada Prados-Dores de
Campos; Ressaquinha solicitou a construção de estação de
tratamento de esgoto; Rio Doce solicitou a iluminação do campo de
futebol soçaite; Sabinópolis solicitou obra de reforma e ampliação da
cadeia pública; Santana dos Montes solicitou a construção de um
salão comunitário com banheiros, cozinhas e salas; São João do
Manhuaçu solicitou a pavimentação de vias do Bairro Sinaí; São
Pedro da União solicitou a construção de aterro sanitário; Sete Lagoas
solicitou a conclusão da Avenida Perimetral; Sapucaí-Mirim solicitou
obras de revitalização da Praça Lamartine José de Faria; Taparuba,
no Rio Doce, solicitou a construção de sede própria para a Prefeitura;
União de Minas solicitou a construção de terminal rodoviário; Viçosa
solicitou a construção de muros de contenção em trechos urbanos da
BR-120; Varginha, no Sul de Minas, solicitou a conclusão da Rodovia
MG-350 no trecho entre os Municípios de Varginha e Delfim Moreira.

* - Sem revisão do orador.
Encerramento

O Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada a esta reunião, a
Presidência a encerra, convocando as Deputadas e os Deputados
para a extraordinária de logo mais, às 20 horas, e para a solene
também de hoje, logo após a apreciação do Projeto de Lei nº
1.616/2007, nos termos dos editais de convocação. Levanta-se a
reunião.

* - Sem revisão do orador.

ATA DA 39ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 18/12/2007
Às 9h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Dalmo Ribeiro Silva, Gilberto Abramo, Delvito Alves, Hely Tarqüínio,
Neider Moreira e Sebastião Costa, membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, o Vice-Presidente, Deputado
Gilberto Abramo, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação
de requerimento do Deputado Hely Tarqüínio, dispensa a leitura da
ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita
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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 1.905 e 1.918/2007
(Deputado Gilberto Abramo); 1.911, 1.914 e 1.921/2007 (Deputado
Sebastião Costa); 1.910, 1.916 e 1.923/2007 (Deputado Delvito
Alves); 1.906, 1.915 e 1.922/2007 (Deputado Dalmo Ribeiro Silva);
1.907, 1.917 e 1.924/2007 (Deputado Hely Tarqüínio); 1.909, 1.912 e
1.919/2007 (Deputado Sargento Rodrigues); e 1.908, 1.913 e
1.920/2007 (Deputado Neider Moreira). Passa-se à 1ª Fase da 2ª
Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de
pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após
discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os
pareceres pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade, no 1º
turno, do Projeto de Lei Complementar nº 37/2007 (relator: Deputado
Hely Tarqüínio); e dos Projetos de Lei nºs 392e 955/2007 (relator:
Deputado Gilberto Abramo); 1.512, 1.690/2007, este na forma do
Substitutivo nº 1, e 1.716/2007, este com a Emenda nº 1 (relator:
Deputado Sebastião Costa). Os Projetos de Lei nºs 528, 1.378 e
1.706/2007 são retirados da pauta, atendendo-se a requerimentos,
respectivamente, dos Deputados Fábio Avelar, Gustavo Valadares e
Hely Tarqüínio, aprovados pela Comissão. São convertidos em
diligência ao Idene o Projeto de Lei nº 1.718/2007 e à Secretaria de
Fazenda o Projeto de Lei nº 1.849/2007. 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 a votação, são aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os
pareceres pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade dos
Projetos de Lei nºs 363, 1.873 e 1.896/2007 (relator: Deputado Delvito
Alves); 1.405, 1.859, 1.863 e 1.878/2007 (relator: Deputado Gilberto
Abramo); 1.683, este com a Emenda nº 1, 1.861 e 1.866/2007 (relator:
Deputado Sebastião costa); 1.709, 1.877 e 1.883/2007 ( relator:
Deputado Hely Tarqüínio); 1.576/2007 (relator: Deputado Gilberto
Abramo, em virtude de redistribuição); 1.869 e 1.884/2007 (relator:
Deputado Neider Moreira); 1.881/2007, este com a Emenda nº 1
(relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva). O Projeto de Lei nº
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1.897/2007 é retirado de pauta por falta de pressupostos regimentais.
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 baixados em diligência ao DER-MG os Projetos de Lei
nºs 1.867, 1.870, 1.871 e 1.904/2007; ao autor os Projetos de Lei nºs
1.862, 1.868 e 1.893/2007; e ao DER-MG e ao autor o Projeto de Lei
nº 1.872/2007. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião extraordinária, a ser realizada no
dia 19/12/2007, às 10h30m, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente , Neider Moreira, Gilberto Abramo e

Hely Tarqüínio.

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

1.615/2007
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
Atendendo ao disposto no art. 68, I, do Ato das Disposições

Constitucionais Transitórias da Constituição mineira, o Governador do
Estado encaminhou a esta Casa, por meio da Mensagem nº 110/2007,
o projeto de lei em epígrafe, que contém o Plano Plurianual de Ação
Governamental para o período de 2008 a 2011.

Publicado em 27/9/2007, foi o projeto distribuído a esta Comissão,
em conformidade com o art. 160 da Constituição do Estado e com o
art. 204 do Regimento Interno.

Em obediência ao rito previsto no § 2º do art. 204 do regimento
Interno, foi concedido prazo de 20 dias para a apresentação de
emendas. Foram recebidas, nesse período, 397 emendas.

Nos termos regimentais, esta Comissão passa a analisar o projeto e
as emendas apresentadas.

Fundamentação
O projeto de lei do Plano Plurianual de Ação Governamental 2008-
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2011 - PPAG -, em consonância com o art. 154 da Constituição do
Estado, contém a operacionalização, em programas e ações, da
estratégia delineada no Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado -
PMDI -, cuja atualização, para o período 2007-2023, tramitou nesta
Casa este ano, já transformada na Lei n° 17.007, de  28/9/2007. O
projeto apresenta, então, as diretrizes, objetivos, indicadores,
programas, ações e metas da administração pública estadual para o
período 2008-2011.

Em razão da integração entre os instrumentos de planejamento do
Estado - PMDI, PPAG e Lei Orçamentária para o exercício de 2008 -,
a chamada “Segunda Geração do Choque de Gestão” tem como
principal característica o foco nos resultados das políticas públicas.
Conforme o disposto na atualização do PMDI, o modelo de gestão
estratégica do Estado delimita 11 áreas de resultado1, que se
pretende atingir por meio da implementação dos programas previstos
pelo PPAG. Essas áreas de resultado são sustentadas por dois pilares
que também organizam programas e ações da administração pública,
quais sejam, a qualidade e a inovação em gestão pública e a
qualidade fiscal.

A gestão e a alocação estratégica dos recursos públicos no âmbito
das áreas de resultado definidas na atualização do PMDI 2007-2023
constituem a característica essencial da proposta para o PPAG 2008-
2011. Nesse contexto, foram estabelecidos três grandes conjuntos de
programas, classificados quanto ao seu posicionamento no mapa
estratégico do PMDI 2007- 2023. Os Programas Estruturadores
representam os programas estratégicos de cada área de resultado,
nos quais são alocados prioritariamente os recursos estaduais e dos
quais se esperam os maiores impactos, em termos de eficiência,
eficácia e efetividade da ação do Estado. Por essa razão, os
programas estruturadores compõem o eixo fundamental de atuação
do governo, com vistas a garantir a operacionalização dos objetivos
fixados no PMDI. Os Programas Associados, por sua vez, referem-se
aos programas dotados de colaboração sinérgica com os
estruturadores, tendo em vista o alcance dos objetivos estratégicos do
PMDI e, conseqüentemente, da visão de futuro que o informa. Desse
modo, esses programas devem perseguir, tanto quanto os
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estruturadores, os resultados finalísticos estabelecidos e esperados
no âmbito de cada área de resultados. Por fim, tem-se os Programas
Especiais, que não apresentam identificação evidente no mapa
estratégico das áreas de resultado, mas são de suma importância
para a administração estadual, na medida em que incluem as
prioridades setoriais que não estão diretamente vinculadas à
estratégia global do Governo. Incluem-se nesse conjunto os
programas padronizados Apoio à Administração Pública - 701 - e
Obrigações Especiais - 702 -, em que se destacam, respectivamente,
as despesas de pessoal e as despesas com inativos; os programas
desenvolvidos pelos demais Poderes; e os programas que tenham
como foco a manutenção da própria máquina pública, representada
por seus processos, estruturas e servidores.

A partir da perspectiva que essa classificação oferece, torna-se
possível monitorar e avaliar a execução do PPAG sob a ótica
estabelecida no PMDI. Dessa maneira, desencadeia-se o alinhamento
efetivo dos instrumentos de planejamento constitucionalmente
previstos: o PMDI, a definir o planejamento superior da administração
pública estadual e os resultados a serem perseguidos; o PPAG, com a
sistematização de um conjunto de programas que contribuem para a
operacionalização dessa estratégia; e a Lei Orçamentária Anual
(Projeto de Lei nº 1.616/2007), a que compete a alocação dos
recursos nas ações executadas pelo Estado.

Importa informar que esta Comissão, em conjunto com a Comissão
de Participação Popular, realizou, nos dias 27/10/2007, em Araçuaí,
29/10/2007, em Frutal, 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 em tela.
Essas sugestões foram encaminhadas à Comissão de Participação
Popular para apreciação, e geraram 542 propostas de ação legislativa,
que concluíram pela apresentação de 123 emendas ao projeto de lei
em análise (Emendas nºs 84 a 131, 140 a 174, 177 a 195 e 199 a
220).

No total, portanto, foram apresentadas 435 emendas à proposição
em questão, sendo 123 oriundas de sugestões populares.

Dessa forma, acatamos as Emendas nºs 76, 175 e 360,
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apresentadas por parlamentares, e as Emendas nºs 88, 92, 98, 99,
106, 107, 125 a 127, 141 a 143, 146 a 152, 166, 171, 174, 187 e 200,
apresentadas pela Comissão de Participação Popular. Esta Comissão
procedeu a uma análise das sugestões apresentadas nas audiências
públicas, inclusive aquelas que não chegaram a gerar emendas da
Comissão de Participação Popular a esta proposição, verificando-se
que muitas delas estavam previstas nas ações que compõem a
programação do PPAG 2008-2011 e que outras poderiam contribuir
para seu aprimoramento. Em razão disso, apresentamos a Emenda nº
380, resultante de emendas apresentadas pela Comissão de
Participação Popular, e as Emendas nºs 379, 400, 427 a 429, 434 e
435, decorrentes do acolhimento de sugestões apresentadas nas
audiências públicas. Apresentamos, ainda, diversas subemendas com
o objetivo de atender às solicitações dos parlamentares e da
Comissão de Participação Popular, proponentes das respectivas
emendas.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação, em turno único, do

Projeto de Lei nº 1.615/2007 com as Emendas nºs 76, 88, 92, 98, 99,
106, 107, 125, 126, 127, 141 a 143, 146 a 152, 166, 171, 174, 175,
187, 200 e 360, apresentadas por parlamentares e pela Comissão de
Participação Popular, as Emendas nºs 379 a 435, apresentadas neste
parecer, as Subemendas nº 1 às Emendas nºs 1 a 4, 6, 20, 21, 24, 37,
40 a 45, 50, 51, 58, 59, 61 a 63, 66 a 71, 73 a 75, 84, 85, 87, 94, 96,
97, 103, 104, 110, 113, 114, 116, 121, 128, 132, 134, 135, 140, 153,
156, 158, 162 a 164, 170, 172, 173, 177 a 183, 185, 191, 194, 195,
202, 205, 207, 208, 217, 220, 255, 300, 302, 310, 312, 317, 323, 330,
339, 340, 343, 346, 347, 350, 355, 361, 367 e 377, as Subemendas
nºs 1 e 2 às Emendas nºs 155 e 218 e as Subemendas nºs 1, 2 e 3 à
Emenda nº 210 ; e pela rejeição das Emendas nºs 5, 8 a 10, 12, 22,
23, 46, 49, 53, 60, 72, 86, 90, 91, 93, 100 a 102, 105, 108, 109, 111,
112, 115, 119, 123, 124, 129 a 131, 133, 136 a 139, 154, 157, 159,
165, 168, 176, 186, 188, 192, 193, 196, 197, 201, 203, 209, 213, 214,
221 a 223, 226 a 253, 259, 260, 264, 267, 269 a 274, 276 a 280, 282,
284 a 299, 301, 303 a 305, 311, 313, 318 a 320, 324 a 328, 332 a 334,
336 a 338, 341, 342, 349, 362 a 366, 368 a 370 e 373 a 376.
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Informamos que, com a aprovação das subemendas, ficam
prejudicadas as respectivas emendas.

Informamos, ainda, que ficam prejudicadas as Emendas nº 7, 14, 26,
27, 78 a 83, 160, 161, 198, 206, 224, 225, 254, 257, 258, 275, 283,
314, 316, 321, 322, 329, 352 a 354, 356 a 359 e 371, em virtude de já
estarem acolhidas na programação apresentada no projeto em
análise.

As Emendas nºs 11, 13, 15 a 19, 25, 28 a 36, 38, 39, 47, 48, 52, 54
a 57, 64, 65, 77, 89, 95, 117, 118, 120, 122, 144, 145, 167, 169, 184,
189, 190, 199, 204, 211, 212, 215, 216, 219, 256, 261 a 263, 265, 266,
268, 281, 306 a 309, 315, 331, 335, 344, 345, 348, 351, 372 e 378
ficam prejudicadas pela aprovação de outras emendas e/ou
subemendas.

SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 1
Dê-se à finalidade da Ação 1125 - Ampliação da Estrutura de

Inspeção e Fiscalização de Produtos de Origem Animal -, a seguinte
redação, procedendo-se às alterações necessárias nos Anexos I e II:

Finalidade: Dotar os estabelecimentos que produzam, distribuam,
transportem, processem, manipulem e comercializem carne e seus
derivados de inspeção sanitária industrial na periodicidade exigida
pela legislação pertinente, com atenção à adaptação de matadouros
às normas exigidas, verificando sua garantia de qualidade e
inocuidade, contribuindo indiretamente para a ampliação de mercados
sem restrições para exportações mineiras de carne.

SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 2
Dê-se à finalidade da Ação 4421 - Coordenação dos Programas e

Projetos do Sistema Seapa -, a seguinte redação, procedendo-se às
alterações necessárias nos Anexos I e II:

Finalidade: Ampliar a capacidade da Seapa para formular e
implementar políticas públicas para o setor rural, inclusive o setor de
abate de animais, incentivando a adequação e reforma de
matadouros, com o fortalecimento de mecanismos de gerenciamento
de programas e projetos, e promover ações e estratégias de
comunicação de forma a ampliar o relacionamento com seus diversos
públicos de interesse.

SUBEMENDA Nº1 À EMENDA Nº 3
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Dê-se à finalidade da Ação 4284 - Atendimento ao Ensino
Fundamental -, a seguinte redação, procedendo-se às alterações
necessárias nos Anexos I e II:

Finalidade: Oferecer um sistema de ensino eficiente, inclusive com o
apoio de profissionais da área de psicopedagogia, tendo em vista a
baixa escolaridade e o alto índice de analfabetismo apontado nas
pesquisas.

SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 4
Dê-se à finalidade da Ação 4286 - Atendimento do Ensino Médio -, a

seguinte redação, procedendo-se às alterações necessárias nos
Anexos I e II:

Finalidade: Manter e aprimorar a qualidade do ensino médio,
inclusive por meio de uma política de assistência psicopedagógica,
desenvolvendo o educando, consolidando e aprofundando os
conhecimentos adquiridos por ele, visando a preparação básica para o
trabalho e a cidadania, para que ele seja capaz de se adaptar com
flexibilidade a novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento.

SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 6
Dê-se à finalidade da Ação 4288 - Atendimento nas Oficinas

Pedagógicas -, a seguinte redação, procedendo-se às alterações
necessárias nos Anexos I e II:

Finalidade: Proporcionar às crianças e adolescentes um local onde
possam complementar sua educação, com a ampliação da jornada
escolar e aprendizagem de uma atividade artesanal, inclusive com o
atendimento às crianças com necessidades especiais que possam
freqüentar esse local.

SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 20
Dê-se à finalidade da Ação 4234 - Co-financiamento de serviços e

benefícios para Municípios na execução de proteção básica - a
seguinte redação, procedendo-se às alterações necessárias nos
Anexos I e II:

Finalidade: Co-financiar os Municípios na execução direta ou indireta
(rede sócio-assistencial) na proteção social básica, ofertando serviços,
programas, projetos e benefícios (continuados e eventuais) garantindo
a sobrevivência, o acolhimento, convivência e socialização de
pessoas/famílias em situações de vulnerabilidade social (pobreza,
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privação, fragilidade de vínculos, pessoas com deficiência mental e
autistas).

SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 21
Dê-se à finalidade da Ação 4194 - Desenvolvimento da Educação

Especial -, a seguinte redação, procedendo-se às alterações
necessárias nos Anexos I e II:

Finalidade: Oferecer diferentes alternativas de atendimento ao aluno
com necessidades educacionais especiais, inclusive autistas e
deficientes mentais, tendo em vista sua inclusão.

SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 24
Dê-se à finalidade da Ação 4554 - Inclusão e Promoção Social da

Pessoa com Deficiência - a seguinte redação, procedendo-se às
alterações necessárias nos Anexos I e II:

Finalidade: Implementar meios para possibilitar a inclusão da pessoa
com deficiência nas políticas setoriais básicas, inclusive com o
desenvolvimento de programas para deficientes mentais e autistas,
especialmente nas áreas de trabalho, saúde, educação, assistência
social, esporte e lazer, cultura, inclusão digital, contribuindo assim
para a promoção social dessa parcela da população.

SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 37
Dê-se à Emenda nº 37 a seguinte redação:
* -  A tabela referente a EMENDA Nº 37 foi publicada no “Diário do

Legislativo” de 28.12.2007.
SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 40

Dê-se à Emenda nº 40 a seguinte redação:
* -  A tabela referente a EMENDA Nº 40 foi publicada no “Diário do

Legislativo” de 28.12.2007.
SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 41

Dê-se à Emenda nº 41 a seguinte redação:
* -  A tabela referente a EMENDA Nº 41 foi publicada no “Diário do

Legislativo” de 28.12.2007.
SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 42

Dê-se à Emenda nº 42 a seguinte redação:
* -  A tabela referente a EMENDA Nº 42 foi publicada no “Diário do

Legislativo” de 28.12.2007.
SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 43
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Dê-se à Emenda nº 43 a seguinte redação:
* -  A tabela referente a EMENDA Nº 43 foi publicada no “Diário do

Legislativo” de 28.12.2007.
SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 44

Dê-se à Emenda nº 44 a seguinte redação:
* -  A tabela referente a EMENDA Nº 44 foi publicada no “Diário do

Legislativo” de 28.12.2007.
SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 45

Dê-se à Emenda nº 45 a seguinte redação:
* -  A tabela referente a EMENDA Nº 45 foi publicada no “Diário do

Legislativo” de 28.12.2007.
SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 50

Dê-se à Emenda nº 50 a seguinte redação:
* -  A tabela referente a EMENDA Nº 50 foi publicada no “Diário do

Legislativo” de 28.12.2007.
SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 51

Dê-se à finalidade da Ação 4015 - Desenvolver, Consolidar e
Promover novos destinos turísticos no Estado -, a seguinte redação,
procedendo-se às alterações necessárias nos Anexos I e II:

Finalidade: Desenvolver, Consolidar e Promover novos destinos
turísticos no Estado, a melhoria das estâncias hidrominerais e termais,
das serras mineiras, do turismo rural, do eco-turismo e do patrimônio
histórico-cultural.

SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 58
Dê-se à Emenda nº 58 a seguinte redação:

EMENDA Nº 58
Acrescente-se ao Programa 242 - Supervisão e Expansão do Ensino

Superior a ação nova “Apoio a Implantação de Extensão Universitária
Pública”, com os seguintes atributos, fazendo-se as alterações
necessárias nos Anexos I e II:

* -  A tabela referente as alterações necessárias nos Anexos I e II foi
publicada no “Diário do Legislativo” de 28.12.2007.

SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 59
Dê-se à finalidade da Ação 4306 - Atendimento ao Ensino Médio

Profissionalizante - a seguinte redação, procedendo-se às alterações
necessárias nos Anexos I e II:
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Finalidade: Ampliar para os alunos do ensino médio da rede
estadual as oportunidades de formação profissional de nível técnico,
inclusive por meio de parceria para a implantação do Centro Federal
de Educação Tecnológica e demais programas públicos correlatos.

SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 61
Dê-se à Emenda nº 61 a seguinte redação:
* -  A tabela referente a EMENDA Nº 61 foi publicada no “Diário do

Legislativo” de 28.12.2007.
SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 62

Dê-se à Emenda nº 62 a seguinte redação:
* -  A tabela referente a EMENDA Nº 62 foi publicada no “Diário do

Legislativo” de 28.12.2007.
SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 63

Dê-se à Emenda nº 63 a seguinte redação:
* -  A tabela referente a EMENDA Nº 63 foi publicada no “Diário do

Legislativo” de 28.12.2007.
SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 66

Dê-se à Emenda nº 66 a seguinte redação:
* -  A tabela referente a EMENDA Nº 66 foi publicada no “Diário do

Legislativo” de 28.12.2007.
SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 67

Dê-se à Emenda nº 67 a seguinte redação:
* -  A tabela referente a EMENDA Nº 67 foi publicada no “Diário do

Legislativo” de 28.12.2007.
SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 68

Dê-se à Emenda nº 68 a seguinte redação:
* -  A tabela referente a EMENDA Nº 68 foi publicada no “Diário do

Legislativo” de 28.12.2007.
SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 69

Dê-se à Emenda nº 69 a seguinte redação:
* -  A tabela referente a EMENDA Nº 69 foi publicada no “Diário do

Legislativo” de 28.12.2007.
SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 70

Dê-se à Emenda nº 70 a seguinte redação:
* -  A tabela referente a EMENDA Nº 70 foi publicada no “Diário do

Legislativo” de 28.12.2007.
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SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 71
Dê-se à Emenda nº 71 a seguinte redação
* -  A tabela referente a EMENDA Nº 71 foi publicada no “Diário do

Legislativo” de 28.12.2007.
SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 73

Dê-se à Emenda nº 73 a seguinte redação:
* -  A tabela referente a EMENDA Nº 73 foi publicada no “Diário do

Legislativo” de 28.12.2007.
SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 74

Dê-se à Emenda nº 74 a seguinte redação:
* -  A tabela referente a EMENDA Nº 74 foi publicada no “Diário do

Legislativo” de 28.12.2007.
SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 75

Dê-se à Emenda nº 75 a seguinte redação:
EMENDA Nº 75

Acrescente-se ao Programa 056 - Potencialização da Infra-estrutura
Logística da Fronteira Agroindustrial a ação nova “Implantação de
Portos Hidroviários no Triângulo”, com os seguintes atributos,
fazendo-se as alterações necessárias nos Anexos I e II:

* -  A tabela referente as alterações necessárias nos Anexos I e II foi
publicada no “Diário do Legislativo” de 28.12.2007.

SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 84
Dê-se à Emenda nº 84 a seguinte redação:

EMENDA Nº 84
Acrescente-se ao Programa 027 - Minas Olímpica a ação nova

“Campos Verdes”, com os seguintes atributos, fazendo-se as
alterações necessárias nos Anexos I e II:

* -  A tabela referente as alterações necessárias nos Anexos I e II foi
publicada no “Diário do Legislativo” de 28.12.2007.

SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 85
Dê-se ao objetivo do Programa 015 - Desenvolvimento da Produção

Local e Acesso a Mercados - a seguinte redação, procedendo-se às
alterações necessárias nos Anexos I e II:

Objetivo: Prover as bases para o desenvolvimento sustentável e
includente da produção local e para o aumento da produtividade no
campo, inclusive o modo de produção agroecológico/orgânico, com
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ênfase na formação profissional, na promoção do protagonismo e do
empreendedorismo e na identificação e acesso a mercados, com
vistas à melhoria da qualidade de vida do povo de Minas Gerais.

SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 87
Dê-se à Emenda nº 87 a seguinte redação:
* -  A tabela referente a EMENDA Nº 87 foi publicada no “Diário do

Legislativo” de 28.12.2007.
SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 94

Dê-se à finalidade da Ação 1174 - Aprimoramento do Esporte
Escolar -, a seguinte redação, procedendo-se às alterações
necessárias nos Anexos I e II:

Finalidade: Implantar e oficializar o comitê interfuncional entre a
SEEJ e a SEE, para desenvolvimento de metodologia adequada ao
conteúdo básico curricular da aula de educação física já existente, de
modo que o esporte escolar seja consolidado e ampliado nas Escolas
em Tempo Integral, inclusive em parceria com entidades, clubes e
academias, e ainda com Municípios e programas federais correlatos.

SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 96
Dê-se à finalidade da Ação 1051 - Realização das atividades

complementares - a seguinte redação, procedendo-se às alterações
necessárias nos Anexos I e II:

Finalidade: Oferecer aos alunos participantes do programa
atividades complementares que contribuam para desenvolver sua
formação pessoal, qualificação profissional, participação comunitária e
protagonismo juvenil, inclusive em parceria com entidades, Municípios
e programas federais correlatos.

SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 97
Dê-se à finalidade da Ação 4285 - Promoção de Atividades Físicas

de Lazer -, a seguinte redação, procedendo-se às alterações
necessárias nos Anexos I e II:

Finalidade: Fomentar a prática de atividades físicas regulares
voltadas para a manutenção da saúde, assim como a prática de
atividades lúdicas que contribuam para a qualidade de vida dos
mineiros, e para o desenvolvimento de hábitos de boa convivência e
integração social, inclusive com atenção aos idosos e em parceria
com entidades, Municípios e programas federais correlatos.
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SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 103
Dê-se à finalidade da Ação 4066 - Programa  de Incentivo à

Inovação - PII - a seguinte redação, procedendo-se às alterações
necessárias nos Anexos I e II:

Finalidade:  Implantar e operacionalizar o Fundo Estadual de
Incentivo Tecnológico - FIIT.

SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 104
Dê-se à finalidade da Ação 1060 - Ampliação das Áreas de

Vegetação Nativa e Promoção da Conectividade entre Fragmentos
Florestais - Promata - a seguinte redação, procedendo-se às
alterações necessárias nos Anexos I e II:

Finalidade: Promover a proteção e a ampliação da base florestal
nativa, inclusive por meio da implantação de corredores de
biodiversidade, e recuperar áreas degradadas.

SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 110
Dê-se à finalidade da Ação 1154 - Capacitação do público

beneficiário. -, a seguinte redação, procedendo-se às alterações
necessárias nos Anexos I e II:

Finalidade: Promover capacitação do público beneficiário adequada
à realidade da população na perspectiva de geração de renda e da
segurança alimentar e nutricional sustentável, inclusive com atenção
para educação alimentar e técnicas de produção e de melhor
utilização de alimentos.

SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 113
Dê-se à finalidade da Ação 4227 - Apoio à implantação  de lavouras

comunitárias.-, a seguinte redação, procedendo-se às alterações
necessárias nos Anexos I e II:

Finalidade: Dar suporte à produção de alimentos básicos, inclusive
de base agroecológica, em Municípios mineiros, especialmente pela
agricultura familiar, por meio do acesso aos meios de produção.

SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 114
Dê-se à finalidade da Ação 4228 - Apoio à implantação de pomares

(Pró-Pomar) -, a seguinte redação, procedendo-se às alterações
necessárias nos Anexos I e II:

Finalidade: Implantar projetos de produção de frutas para consumo e
complementação alimentar das famílias, inclusive de base
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agroecológica, e geração de matéria-prima para as unidades de
processamento de alimentos.

SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 116
Dê-se à Emenda nº 116 a seguinte redação:

EMENDA Nº 116
Acrescente-se ao Programa 235 - Melhoria do Ensino Fundamental -

a ação nova “Xadrez na Escola”, com os seguintes atributos, fazendo-
se as alterações necessárias nos Anexos I e II:

* -  A tabela referente as alterações necessárias nos Anexos I e II foi
publicada no “Diário do Legislativo” de 28.12.2007.

SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 121
Dê-se à finalidade da Ação 4299 - Medicamentos Básicos - a

seguinte redação, procedendo-se às alterações necessárias nos
Anexos I e II:

Finalidade: Reorientar a assistência farmacêutica básica com
ampliação do acesso da população aos medicamentos básicos,
inclusive fitoterápicos, e promoção do seu uso racional.

SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 128
Corrija-se o nome do Programa citado na Emenda nº 128 para:

“Programa: 003 - Arranjos Produtivos em Biotecnologia,
Biocombustíveis, Eletroeletrônicos e Softwares.”

SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 132
Dê-se à finalidade da Ação 4232 - Policiamento Ostensivo Geral - a

seguinte redação, procedendo-se às alterações necessárias nos
Anexos I e II:

Finalidade: Exercer o poder de polícia ostensiva com a finalidade de
prevenir ou inibir atos anti-sociais, inclusive por meio do
monitoramento de pontos estratégicos e de grande incidência criminal,
com a instalação de câmeras de segurança, atuando repressivamente
na restauração da ordem pública, adotando medidas de proteção e
socorro comunitários ou atuando em apoio aos órgãos da
administração pública, no exercício do poder de polícia que lhes
couber.

SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 134
Dê-se à Emenda nº 134 a seguinte redação:
* -  A tabela referente a EMENDA Nº 134 foi publicada no “Diário do
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Legislativo” de 28.12.2007.
SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 135

Dê-se à Emenda nº 135 a seguinte redação:
* -  A tabela referente a EMENDA Nº 135 foi publicada no “Diário do

Legislativo” de 28.12.2007.
SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 140

Dê-se à Emenda nº 140 a seguinte redação:
* -  A tabela referente a EMENDA Nº 140 foi publicada no “Diário do

Legislativo” de 28.12.2007.
SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 153

Dê-se à Emenda nº 153 a seguinte redação:
EMENDA Nº 153

Acrescente-se ao Programa 732 - Segurança Alimentar - a ação
nova “Instalação e manutenção de Centros de Referência em
Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável - Cresans”, com os
seguintes atributos, fazendo-se as alterações necessárias nos Anexos
I e II:

* -  A tabela referente as alterações necessárias nos Anexos I e II foi
publicada no “Diário do Legislativo” de 28.12.2007.

SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 155
Dê-se à finalidade da Ação 4030 – Qualificação Profisional e

Avaliação de Professores - Ensino Médio - e da Ação 4049 -
Qualificação Profisional e Avaliação de Professores - Ensino
Fundamental - a seguinte redação, procedendo-se às alterações
necessárias nos Anexos I e II:

Finalidade: Elevar a qualificação e o desempenho profissional dos
professores da Educação Básica, inclusive para os que atuam nas
escolas do campo.

SUBEMENDA Nº 2 À EMENDA Nº 155
Dê-se à finalidade das ações 1024 - Melhoria da infra-estrutura

física, mobiliário e equipamentos escolares - Ensino Fundamental -,
1109 - Melhoria da infra-estrutura física, mobiliário e equipamentos
escolares - Ensino Médio -, 2036 - Construção ampliação e reforma de
prédios escolares - Ensino Médio - e 2096 - Construção ampliação e
reforma de prédios escolares - Ensino Fundamental - a seguinte
redação, respectivamente, procedendo-se às alterações necessárias
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nos Anexos I e II:
Ação 1024 (...)
Finalidade: Melhorar a infra-estrutura física das escolas de Ensino

Fundamental, inclusive as escolas do campo, por meio de implantação
de padrões básicos de rede física, mobiliário, equipamentos, recursos
didáticos e pedagógicos.

Ação 1109 (...)
Finalidade: Melhorar a infra-estrutura física das escolas de Ensino

Médio, inclusive as escolas do campo, por meio da implantação de
padrões básicos de rede física, mobiliário, equipamentos, recursos
didáticos e pedagógicos.

Ação 2036 (...)
Finalidade: Melhorar a rede física, inclusive das escolas do campo,

com vistas a atender a toda demanda do Estado.
Ação 2096 (...)
Finalidade: Melhorar a rede física, inclusive das escolas do campo,

com vistas a ampliar o atendimento à demanda do Estado.
SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 156

Dê-se à Emenda nº 156 a seguinte redação:
EMENDA Nº 156

Acrescente-se ao Programa 144 - Desenvolvimento da Reforma
Agrária - a ação nova “Apoio para Regularização Fundiária de Áreas
Ocupadas por Comunidades Indígenas e Quilombolas”, com os
seguintes atributos, fazendo-se as alterações necessárias nos Anexos
I e II:

* -  A tabela referente as alterações necessárias nos Anexos I e II foi
publicada no “Diário do Legislativo” de 28.12.2007.

SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 158
Dê-se à finalidade da Ação 1048 - Implantação da Casa de Minas

em São Paulo - a seguinte redação, procedendo-se às alterações
necessárias nos Anexos I e II:

Finalidade: Gerar novos negócios a partir da exposição do potencial
turístico mineiro, principalmente para o segmento de eventos,
inclusive pólo de moda e demais negócios.

SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 162
Dê-se à finalidade da Ação 1331 - Implantação do Sistema de
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Informações Culturais e Turísticas dos Municípios - a seguinte
redação, procedendo-se às alterações necessárias nos Anexos I e II:

Finalidade: Produzir informações, indicadores e diagnósticos
culturais que auxiliem no planejamento, na implantação e no
funcionamento dos circuitos culturais do interior do Estado.

SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 163
Dê-se à finalidade da Ação 1294 - Elaboração de Projetos Especiais

de Adequação Ambiental, Trânsito, Segurança e Iluminação da Área
do Circuito Cultural - a seguinte redação, procedendo-se às alterações
necessárias nos Anexos I e II:

Finalidade: Adequar os equipamentos aos padrões exigidos pela
Secretaria de Meio Ambiente e pela Bhtrans e viabilizar projeto de
segurança elaborado pela Polícia Militar, observando-se, inclusive, os
princípios e as normas de acessibilidade universal.

SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 164
Dê-se à Emenda nº 164 a seguinte redação:

EMENDA Nº 164
Acrescente-se ao Programa 033 − Poupança Jovem - a ação nova

“Acompanhamento Social nas Escolas Públicas”, com os seguintes
atributos, fazendo-se as alterações necessárias nos Anexos I e II:

* -  A tabela referente as alterações necessárias nos Anexos I e II foi
publicada no “Diário do Legislativo” de 28.12.2007.

SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 170
Dê-se à Emenda nº 170 a seguinte redação:

EMENDA Nº 170
Acrescente-se ao Programa 708 - Gestão do Sistema Único de

Saúde - a ação nova “Estruturação e operacionalização do Sistema
Nacional de Vigilância Alimentar e Nutricional - Sisvan”, com os
seguintes atributos, fazendo-se as alterações necessárias nos Anexos
I e II:

* -  A tabela referente as alterações necessárias nos Anexos I e II foi
publicada no “Diário do Legislativo” de 28.12.2007.

SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 172
Dê-se à finalidade da Ação 4191 - Atendimento aos Municípios - a

seguinte redação, procedendo-se às alterações necessárias nos
Anexos I e II:
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Finalidade: Disponibilizar recursos humanos, materiais e financeiros
aos municípios visando a melhoria dos padrões de qualidade do
ensino, inclusive por meio do apoio ao transporte escolar.

SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 173
Dê-se à Emenda nº 173 a seguinte redação:

EMENDA Nº 173
Acrescente-se ao Programa 105 - Gestão Ambiental Integrada - a

ação nova “Apoio às Cooperativas e Associações de Catadores de
Materiais Recicláveis”, com os seguintes atributos, fazendo-se as
alterações necessárias nos Anexos I e II:

* -  A tabela referente as alterações necessárias nos Anexos I e II foi
publicada no “Diário do Legislativo” de 28.12.2007.

SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 177
Dê-se à Emenda nº 177 a seguinte redação:
* -  A tabela referente a EMENDA Nº 177 foi publicada no “Diário do

Legislativo” de 28.12.2007.
SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 178

Dê-se à Emenda nº 178 a seguinte redação:
* -  A tabela referente a EMENDA Nº 178 foi publicada no “Diário do

Legislativo” de 28.12.2007.
SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 179

Dê-se à Emenda nº 179 a seguinte redação:
EMENDA Nº 179

Acrescente-se ao Programa 023 - Implantação do Suas − a ação
nova “Execução de ações regionalizadas de proteção especial e
fomento a consórcios municipais”, com os seguintes atributos,
fazendo-se as alterações necessárias nos Anexos I e II:

* -  A tabela referente as alterações necessárias nos Anexos I e II foi
publicada no “Diário do Legislativo” de 28.12.2007.

SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 180
Dê-se à finalidade da Ação 4234 - Co-financiamento de serviços e

benefícios para Municípios na execução de proteção básica - a
seguinte redação, procedendo-se às alterações necessárias nos
Anexos I e II:

Finalidade: Co-financiar os Municípios na execução direta ou indireta
(rede sócio-assistencial) na proteção social básica, inclusive destinada
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a crianças e adolescentes, ofertando serviços, programas, projetos e
benefícios (continuados e eventuais) garantindo a sobrevivência, o
acolhimento, convivência e socialização de pessoas/famílias em
situações de vulnerabilidade social (pobreza, privação, fragilidade de
vínculos).

SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 181
Dê-se à finalidade da Ação 4236 - Co-financiamento de serviços

para Municípios na execução de proteção especial - a seguinte
redação, procedendo-se às alterações necessárias nos Anexos I e II:

Finalidade: Co-financiar os Municípios na execução direta ou indireta
(rede sócio-assistencial) na proteção social especial, inclusive
destinada a crianças e adolescentes, ofertando serviços, programas,
projetos e benefícios (continuados e eventuais) garantindo o
atendimento especializado às pessoas/famílias que sofreram violação
de direitos (situação de abandono, maus tratos físicos e/ou psíquicos,
abuso sexual, uso de substâncias psicoativas, cumprimento de
medidas socioeducativas, situação de rua, situação de trabalho
infantil, entre outras).

SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 182
Dê-se à Emenda nº 182 a seguinte redação:

EMENDA Nº 182
Acrescente-se ao Programa  117 - Política  Pública de Trabalho,

Emprego e Renda - a ação nova “Apoio a pequenos
empreendimentos”, com os seguintes atributos, fazendo-se as
alterações necessárias nos Anexos I e II:

* -  A tabela referente as alterações necessárias nos Anexos I e II foi
publicada no “Diário do Legislativo” de 28.12.2007.

SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 183
Acrescente-se R$50.000,00 na meta financeira da Ação 2074 -

Operacionalização dos Conselhos vinculados à Subsecretaria de
Direitos Humanos -, no ano de 2008, cancelando recursos da Ação
9999 - Reserva de Contingência -, procedendo-se às alterações
necessárias nos Anexos I e II.

SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA 185
Dê-se ao objetivo do Programa 009 - Circuitos Culturais de Minas

Gerais - a seguinte redação, procedendo-se às alterações necessárias
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nos Anexos I e II:
Objetivo: Dotar o Estado de Minas Gerais de uma moderna e

inovadora rede integrada de produção e disseminação cultural e
artística a partir de cidades-pólo, com a revitalização de espaços
culturais públicos preexistentes e a implantação de novos espaços
culturais públicos, inclusive observando-se as normas de
acessibilidade.

SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 191
Dê-se à Emenda nº 191 a seguinte redação:
* -  A tabela referente a EMENDA Nº 191 foi publicada no “Diário do

Legislativo” de 28.12.2007.
SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 194

Dê-se à Emenda nº 194 a seguinte redação:
* -  A tabela referente a EMENDA Nº 194 foi publicada no “Diário do

Legislativo” de 28.12.2007.
SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 195

Dê-se à Emenda nº 195 a seguinte redação:
EMENDA Nº 195

Acrescente-se ao Programa 233 - Cooperação Estado Município - a
ação nova “Formação e capacitação de Professores de Educação
Infantil”, com os seguintes atributos, fazendo-se as alterações
necessárias nos Anexos I e II:

* -  A tabela referente as alterações necessárias nos Anexos I e II foi
publicada no “Diário do Legislativo” de 28.12.2007.

SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 202
Dê-se à Emenda nº 202 a seguinte redação:

EMENDA Nº 202
Acrescente-se ao Programa 266 - Gestão da Política da Criança e

do Adolescente - a ação nova “Apoio a Conselhos Municipais e
Tutelares da Criança e do Adolescente”, com os seguintes atributos,
fazendo-se as alterações necessárias nos Anexos I e II:

* -  A tabela referente as alterações necessárias nos Anexos I e II foi
publicada no “Diário do Legislativo” de 28.12.2007.

SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 205
Dê-se à finalidade da Ação 2112 - Promoção  dos  Direitos da

Mulher - a seguinte redação, procedendo-se às alterações
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necessárias nos Anexos I e II:
Finalidade: Implantar, implementar, monitorar e avaliar as políticas

estaduais da mulher, direcionadas ao fomento da autonomia e da
igualdade no mundo do trabalho, à promoção de práticas educativas
inclusivas e não-sexistas, à promoção dos direitos sexuais e
reprodutivos da mulher e ao enfrentamento da violência de gênero,
inclusive com a elaboração de diagnóstico dessa situação no Estado.

SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 207
Dê-se à Emenda nº 207 a seguinte redação:

EMENDA Nº 207
* -  A tabela referente a EMENDA Nº 207 foi publicada no “Diário do

Legislativo” de 28.12.2007.
SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 208

Dê-se à Emenda nº 208 a seguinte redação:
EMENDA Nº 208

Acrescente-se ao Programa 027 - Minas Olímpica - a ação nova
“Centro Olímpico de Formação Esportiva”, com os seguintes atributos,
fazendo-se as alterações necessárias nos Anexos I e II:

* -  A tabela referente as alterações necessárias nos Anexos I e II foi
publicada no “Diário do Legislativo” de 28.12.2007.

SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 210
Acrescente-se na área de resultados Rede de Cidades e Serviços o

seguinte programa, fazendo-se as alterações necessárias nos Anexos
I e II:

Programa ... - Desenvolvimento da Região Metropolitana do Vale do
Aço

Unidade Responsável: 1.471 - Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Regional e Política Urbana

Objetivo: Promover a gestão integrada e implantar o Plano Diretor
da Região Metropolitana do Vale do Aço, tornando-a mais competitiva
e elevando a qualidade de vida dos cidadãos metropolitanos

Objetivos estratégicos (PMDI):
- fortalecer o sistema de planejamento e gestão urbana,

especialmente das cidades-pólo
Resultados Finalísticos (PMDI):
- aumentar o número de Municípios com Índice Mineiro de
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Responsabilidade Social - IMRS - maior que 0,7;
Valor do Programa no Período
Orçamento Fiscal: 1.079.290,00
Orçamento de Investimento: 1.079.290,00

Ações do Programa por Unidade Orçamentária
1.471 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional e

Política Urbana
... - Requalificação de centros urbanos (RMVA)
Finalidade: Desenvolver projetos para requalificar os centros

urbanos da RMVA
Produto: Projeto elaborado
Unidade de Medida: projeto
* - A tabela referente as “Metas/Regiões/Período de 2008 a 2011) foi

publicada no “Diário do Legislativo” de 28.2.2008.
... - Regularização Fundiária e Urbanização de Favelas (RMVA)
Finalidade: Elaborar planos de regularização fundiária de

assentamentos precários nos terrenos de propriedades dos
Municípios bem como projetos de urbanização de favelas

Produto: Estudo e projeto elaborado
Unidade de Medida: estudo/projeto
* - A tabela referente as “Metas/Regiões/Período de 2008 a 2011) foi

publicada no “Diário do Legislativo” de 28.2.2008.
SUBEMENDA Nº 2 À EMENDA Nº 210

Exclua-se das Ações 4502 - Requalificação de Centros Urbanos - e
4507 - Regularização Fundiária e Urbanização de Favelas - a região
Rio Doce, fazendo-se as alterações necessárias nos Anexos I e II.

SUBEMENDA Nº 3 À EMENDA Nº 210
Transfira-se a Ação 1.007 - Estruturação e manutenção da agência

da RMVA - do Programa 112 - Governança Metropolitana - para o
novo Programa Desenvolvimento da Região Metropolitana do Vale do
Aço, mantida a mesma unidade orçamentária, fazendo-se as
alterações necessárias nos Anexos I e II.

SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 217
Dê-se à Emenda nº 217 a seguinte redação:

EMENDA Nº 217
Acrescente-se ao Programa 162 - Desenvolvimento das Políticas de
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Direitos Humanos -, a ação nova “Mobilização pelo Registro Civil”,
com os seguintes atributos, fazendo-se as alterações necessárias nos
Anexos I e II:

* -  A tabela referente as alterações necessárias nos Anexos I e II foi
publicada no “Diário do Legislativo” de 28.12.2007.

SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 218
Dê-se à Emenda nº 218 a seguinte redação:

EMENDA Nº 218
* -  A tabela referente a EMENDA Nº 218 foi publicada no “Diário do

Legislativo” de 28.12.2007.
SUBEMENDA Nº 2 À EMENDA Nº 218

Exclua-se a Ação 4515 - Publicação de Boletim Informativo de
Ações em prol das Pessoas com Deficiência -, procedendo-se às
alterações necessárias nos Anexos I e II.

SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 220
Dê-se à Emenda nº 220 a seguinte redação:

EMENDA Nº 220
Acrescente-se ao Programa 234 - Alimentação escolar - a ação nova

“Melhoria da infra-estrutura das cozinhas, áreas de armazenagem,
produção e distribuição de refeições”, com os seguintes atributos,
fazendo-se as alterações necessárias nos Anexos I e II:

* -  A tabela referente as alterações necessárias nos Anexos I e II foi
publicada no “Diário do Legislativo” de 28.12.2007.

SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 255
Dê-se à Emenda nº 255 a seguinte redação:

EMENDA Nº 255
* -  A tabela referente a EMENDA Nº 255 foi publicada no “Diário do

Legislativo” de 28.12.2007.
SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 300

Dê-se à Emenda nº 300 a seguinte redação:
Dê-se à finalidade da Ação 4426 - Garantia de renda mínima e

subvenção do seguro rural -, a seguinte redação, procedendo-se às
alterações necessárias nos Anexos I e II:

Finalidade: garantir ao produtor segurado, inclusive agricultores
familiares, cobertura das perdas das culturas, ocasionadas por
fenômenos naturais adversos proporcionando aos produtores e suas
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famílias maior estabilidade financeira.
SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 302

Dê-se à finalidade da Ação 4432 - Formação da rede de tecnologia e
inovação.-, a seguinte redação, procedendo-se às alterações
necessárias nos Anexos I e II:

Finalidade: Integrar os trabalhos de pesquisa e experimentação
conduzidos pela iniciativa privada, universidades, sociedades de
investigação, centros de agricultura e tecnologias alternativas e
empresas de pesquisa, inclusive centros de agricultura e tecnologias
alternativas.

SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 310
Dê-se à finalidade da Ação 4020 - Difusão de Tecnologias através

de Eventos Técnicos e de Cursos de Treinamento.-, a seguinte
redação, procedendo-se às alterações necessárias nos Anexos I e II:

Finalidade: Facilitar a Adoção de Tecnologias Geradas e Adaptadas,
inclusive as relacionadas com a agricultura familiar.

SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 312
Dê-se à finalidade da Ação 4.635 - Consolidação e

Operacionalização das Ações do Conselho Estadual de
Cooperativismo, a seguinte redação, procedendo-se às alterações
necessárias nos Anexos I e II:

Finalidade: Coordenar políticas públicas de apoio ao cooperativismo,
acompanhar a elaboração de sua proposta orçamentária, definir
diretrizes, programas e convênios para alocação de recursos,
inclusive para cooperativas, com condições igualitárias para
cooperativas de pequeno porte em áreas rurais.

SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 317
Dê-se à finalidade da Ação 4514 - Apoio às Manifestações da

Cultura Imaterial - ,a seguinte redação, procedendo-se às alterações
necessárias nos Anexos I e II:

Finalidade: Apoiar, promover e divulgar as manifestações que sejam
expressões de costumes, cultos, crenças, valores, saberes e fazeres
da cultura mineira, inclusive em expressões afrodescendentes e
indígenas .

SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 323
Dê-se à finalidade da Ação 4444 - Rotas e Espaços para O
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Artesanato - ,a seguinte redação, procedendo-se às alterações
necessárias nos Anexos I e II:

Finalidade: Estimular a instalação de rotas e espaços específicos
para o artesanato mineiro inclusive organizado em empreendimentos
de economia popular solidária, em shoppings, aeroportos, hotéis e
outros locais, integrando estas ações com as rotas turísticas,
participação em feiras e eventos nacionais e internacionais.

SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 330
Dê-se à Emenda nº 330 a seguinte redação:

EMENDA Nº 330
* -  A tabela referente a EMENDA Nº 330 foi publicada no “Diário do

Legislativo” de 28.12.2007.
SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 339

Dê-se à finalidade da Ação 4058 - Proteção da Biodiversidade - ,a
seguinte redação, procedendo-se às alterações necessárias nos
Anexos I e II:

Finalidade: Elaborar, coordenar e executar atividades relativas à
flora e fauna, bioprospecção, agroflorestas, pesca e aqüicultura no
estado, inclusive organizadas e desenvolvidas por organizações
comunitárias e populares

SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 340
Dê-se à finalidade da Ação 4087- Recuperação e Desenvolvimento

Sustentável das Bacias Hidrográficas - ,a seguinte redação,
procedendo-se às alterações necessárias nos Anexos I e II:

Finalidade: Dar suporte financeiro aos programas e projetos que
promovam a racionalização do uso e a melhoria, nos aspectos
quantitativos e qualitativos dos recursos hídricos, inclusive
organizadas e desenvolvidas por organizações comunitárias e
populares.

SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 343
Dê-se à Emenda nº 343 a seguinte redação:
* -  A tabela referente a EMENDA Nº 343 foi publicada no “Diário do

Legislativo” de 28.12.2007.
SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 346

Dê-se à finalidade da Ação 4389 - Vigilância Sanitária - ,a seguinte
redação, procedendo-se às alterações necessárias nos Anexos I e II:
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Finalidade: Proteger e promover a saúde da população, combatendo
práticas que a expõe a riscos e danos que podem ser evitados,
visando adotar medidas para corrigir desvios de qualidade, inclusive
observando o princípio da Segurança Alimentar e Nutricional.

SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 347
Dê-se à finalidade da Ação 1107 Apoio aos Municípios em Obras de

Infra-estrutura - ,a seguinte redação, procedendo-se às alterações
necessárias nos Anexos I e II:

Finalidade: Apoiar os municípios em obras de infra-estrutura para o
desenvolvimento e crescimento sustentável, inclusive em regiões com
altos índices de vulnerabilidade social e com extensas áreas rurais.

SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 350
Dê-se à finalidade da  Ação 4104 - Estruturação e diversificação da

oferta turística - ,a seguinte redação, procedendo-se às alterações
necessárias nos Anexos I e II:

Finalidade: Ampliar, segmentar e qualificar o mercado de trabalho;
estruturar os destinos turísticos e viabilizar novos destinos; dar
qualidade ao produto turístico e aumentar o seu número; diversificar a
oferta turística, através do aproveitamento da pluralidade do potencial
mineiro; incentivar todos os segmentos da cadeia produtiva; aumentar
o fluxo e a permanência do turista, gerando renda e empregos
(diretos/indiretos) e identificar a oferta e a demanda do turismo
estadual, inclusive do potencial dos grandes lagos do Estado.

SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 355
Dê-se à finalidade da Ação 4222 - Construção, melhoramento e

conservação de infraestrutura rural - a seguinte redação, procedendo-
se à alterações necessárias nos Anexos I e II:

Finalidade: Disponibilizar patrulha motomecanizada com
manutenção periódica das máquinas e equipamentos para prestação
de serviços de engenharia, visando construir obras de infra-estrutura e
preparo da terra diretamente ou através de parcerias com
associações, sociedade civil organizada, sindicatos e prefeituras
municipais, visando o desenvolvimento sustentável do espaço rural.

SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 361
Dê-se à Emenda nº 361 a seguinte redação:

EMENDA Nº 361
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Acrescente-se ao art. 6º o seguinte parágrafo:
“Art. 6º - (...)
§ ..... - A exclusão ou alteração de programas constantes nesta lei

ou a inclusão de novos programas serão propostas pelo Poder
Executivo, por meio do projeto de lei de revisão anual ou de projeto de
lei específico, observada a realização das audiências públicas
regionalizadas, por iniciativa da Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais em parceria com o Poder Executivo.”.

SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 367
Dê-se à finalidade da Ação 1069 - Produção de informações por

meio dos recursos de tecnologia de informação e comunicação - ,a
seguinte redação, procedendo-se às alterações necessárias nos
Anexos I e II:

Finalidade Estabelecer diretrizes de transparência e participação nas
políticas públicas do governo de Minas Gerais, inclusive para tornar o
Orçamento público e sua execução acessíveis à população.

SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 377
Dê-se à finalidade da Ação 4696 - Apoio aos Municípios e Entidades

nos Serviços de Atendimento aos Direitos da Criança e do
Adolescente - ,a seguinte redação, procedendo-se às alterações
necessárias nos Anexos I e II:

Finalidade: Apoiar os Municípios e organizações não
governamentais na implantação, implementação, capacitação de
recursos humanos, inclusive para a elaboração de diagnóstico de
planos e controle da política de atendimento aos direitos da criança e
do adolescente de acordo com o estatuto da criança e do adolescente,
incluindo a temática específica de acompanhamento da execução
orçamentária dos recursos do fundo para a

infância e adolescência, nos níveis municipal, estadual e federal, e
ações de viabilização das conferências bienais da criança e do
adolescente.

EMENDA Nº 379
Acrescente-se à finalidade das Ações 4236 - Co-financiamento de

Serviços para Municípios na execução de proteção especial - e 4272 -
Co-financiamento para Municípios em Serviços no atendimento às
crianças e adolescentes em especial com trajetória de rua e trabalho
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infantil -, a seguinte expressão, procedendo-se às alterações
necessárias nos Anexos I e II: “ inclusive com a elaboração de
diagnóstico dessa situação no Estado.”.

EMENDA Nº 380
* -  A tabela referente a EMENDA Nº 380 foi publicada no “Diário do

Legislativo” de 28.12.2007.
EMENDA Nº 381

* -  A tabela referente a EMENDA Nº 381 foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 28.12.2007.

EMENDA Nº 382
Inclua-se no programa 702 - Obrigações Especiais - na Unidade

Orçamentária 1441 - Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais -
a ação 7006 - Proventos de Inativos Civis e Pensionistas - com o valor
de R$ 1.000,00.

EMENDA Nº 383
* -  A tabela referente a EMENDA Nº 383 foi publicada no “Diário do

Legislativo” de 28.12.2007.
EMENDA Nº 384

* -  A tabela referente a EMENDA Nº 384 foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 28.12.2007.

EMENDA Nº 385
* -  A tabela referente a EMENDA Nº 385 foi publicada no “Diário do

Legislativo” de 28.12.2007.
EMENDA Nº 386

No quadro de metas das Ações nºs 1003, 1004, 1006, 1010, 1013,
1018, 1019, 1022, 1024, 1027, 1029, 1030, 1033, 1034, 1037, 1039,
1047, 1048, 1050, 1051, 1058, 1060, 1067, 1068, 1071, 1072, 1080,
1085, 1086, 1088, 1090, 1091, 1092, 1093, 1095, 1096, 1097, 1098,
1100, 1104, 1105, 1107, 1108, 1109, 1115, 1116, 1119, 1125, 1127,
1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1134, 1141, 1143, 1144, 1145, 1146,
1149, 1151, 1154, 1156, 1157, 1162, 1174, 1175, 1178, 1179, 1180,
1181, 1182, 1183, 1185, 1186, 1190, 1191, 1194, 1195, 1205, 1206,
1214, 1215, 1225, 1235, 1244, 1275, 1277, 1280, 1282, 1288, 1310,
1331, 1341, 1347, 1352, 1355, 1356, 1369, 1656, 2002, 2012, 2035,
2036, 2040, 2043, 2044, 2057, 2059, 2060, 2061, 2065, 2088, 2089,
2094, 2096, 2122, 2128, 3002, 3005, 3011, 3012, 3034, 3035, 3047,
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3149, 3151, 4007, 4008, 4012, 4015, 4016, 4017, 4026, 4027, 4028,
4030, 4032, 4033, 4034, 4038, 4040, 4045, 4048, 4049, 4051, 4052,
4054, 4055, 4056, 4058, 4062, 4063, 4064, 4066, 4067, 4081, 4083,
4086, 4087, 4103, 4111, 4152, 4163, 4204, 4209, 4220, 4227, 4228,
4229, 4231, 4232, 4234, 4236, 4237, 4238, 4243, 4248, 4254, 4257,
4260, 4265, 4266, 4267, 4270, 4272, 4279, 4281, 4283, 4285, 4289,
4290, 4291, 4301, 4303, 4306, 4307, 4308, 4311, 4312, 4330, 4340,
4358, 4360, 4362, 4363, 4367, 4368, 4372, 4399, 4407, 4410, 4411,
4412, 4413, 4414, 4420, 4443, 4446, 4447, 4449, 4452, 4453, 4464,
4476, 4493, 4498, 4499, 4501, 4505, 4520, 4521, 4522, 4544, 4554,
4559, 4563, 4568, 4569, 4572, 4581, 4589, 4593, 4598, 4608, 4614,
4625, 4627, 4628, 4634, 4635, 4636, 4638, 4640, 4648, 4650, 4654,
4655, 4665, 4666, 4667, 4668, 4679, 4687, 4689, 4694, 4699, 4702,
8008, 8012, 8152, 2018, 2058, 2063, 2076, 2124, 2417, 2420, 2427,
2453, 2456, 2539, 2935, 2992, 7001, 7002, 7003, 7004, 7005, 7006,
7007, 7008, 7010, 7011, 7022, 7045, 7046, 7047, 7060, 7082, 7083,
7088, 7089, 7091, 7094, 7096, 7104, 7105, 7115, 7189, 7205, 7208,
7209, 7225, 7312, 7341, 7428, 7441, 7473, 7484, 7524, 7529, 7533,
7550, 7586, 7617, 7620, 7631, 7722, 7725, 7803, 7840, 7846, 7862,
7865, 7886, 7896, 7922, 7939, 7957, 7959, 7962 e 9999 dos Anexos I
e II, promova-se a alteração, na coluna Regiões, de “Central” para
“Estadual”.

EMENDA Nº 387
* -  A tabela referente a EMENDA Nº 387 foi publicada no “Diário do

Legislativo” de 28.12.2007.
EMENDA Nº 388

* -  A tabela referente a EMENDA Nº 388 foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 28.12.2007.

EMENDA Nº 389
* -  A tabela referente a EMENDA Nº 389 foi publicada no “Diário do

Legislativo” de 28.12.2007.
EMENDA Nº 390

* -  A tabela referente a EMENDA Nº 390 foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 28.12.2007.

EMENDA Nº 391
* -  A tabela referente a EMENDA Nº 391 foi publicada no “Diário do
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Legislativo” de 28.12.2007.
EMENDA Nº 392

* -  A tabela referente a EMENDA Nº 392 foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 28.12.2007.

EMENDA Nº 393
* -  A tabela referente a EMENDA Nº 393 foi publicada no “Diário do

Legislativo” de 28.12.2007.
EMENDA Nº 394

* -  A tabela referente a EMENDA Nº 394 foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 28.12.2007.

EMENDA Nº 395
* -  A tabela referente a EMENDA Nº 395 foi publicada no “Diário do

Legislativo” de 28.12.2007.
EMENDA Nº 396

* -  A tabela referente a EMENDA Nº 396 foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 28.12.2007.

EMENDA Nº 397
* -  A tabela referente a EMENDA Nº 397 foi publicada no “Diário do

Legislativo” de 28.12.2007.
EMENDA Nº 398

* -  A tabela referente a EMENDA Nº 398 foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 28.12.2007.

EMENDA Nº 399
* -  A tabela referente a EMENDA Nº 399 foi publicada no “Diário do

Legislativo” de 28.12.2007.
EMENDA Nº 400

Acrescente-se ao Programa 216 - Pavimentação de Rodovias - a
ação nova “Melhoria de acessos viários no Triângulo”, com os
seguintes atributos, fazendo-se as alterações necessárias nos Anexos
I e II:

* -  A tabela referente as alterações necessárias nos Anexos I e II foi
publicada no “Diário do Legislativo” de 28.12.2007.

EMENDA Nº 401
* -  A tabela referente a EMENDA Nº 401 foi publicada no “Diário do

Legislativo” de 28.12.2007.
EMENDA Nº 402
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* -  A tabela referente a EMENDA Nº 402 foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 28.12.2007.

EMENDA Nº 403
* -  A tabela referente a EMENDA Nº 403 foi publicada no “Diário do

Legislativo” de 28.12.2007.
EMENDA Nº 404

* -  A tabela referente a EMENDA Nº 404 foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 28.12.2007.

EMENDA Nº 405
* -  A tabela referente a EMENDA Nº 405 foi publicada no “Diário do

Legislativo” de 28.12.2007.
EMENDA Nº 406

* -  A tabela referente a EMENDA Nº 406 foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 28.12.2007.

EMENDA Nº 407
* -  A tabela referente a EMENDA Nº 407 foi publicada no “Diário do

Legislativo” de 28.12.2007.
EMENDA Nº 408

* -  A tabela referente a EMENDA Nº 408 foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 28.12.2007.

EMENDA Nº 409
* -  A tabela referente a EMENDA Nº 409 foi publicada no “Diário do

Legislativo” de 28.12.2007.
EMENDA Nº 410

* -  A tabela referente a EMENDA Nº 410 foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 28.12.2007.

EMENDA Nº 411
* -  A tabela referente a EMENDA Nº 411 foi publicada no “Diário do

Legislativo” de 28.12.2007.
EMENDA Nº 412

* -  A tabela referente a EMENDA Nº 412 foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 28.12.2007.

EMENDA Nº 413
* -  A tabela referente a EMENDA Nº 413 foi publicada no “Diário do

Legislativo” de 28.12.2007.
EMENDA Nº 414
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* -  A tabela referente a EMENDA Nº 414 foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 28.12.2007.

EMENDA Nº 415
* -  A tabela referente a EMENDA Nº 415 foi publicada no “Diário do

Legislativo” de 28.12.2007.
EMENDA Nº 416

* -  A tabela referente a EMENDA Nº 416 foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 28.12.2007.

EMENDA Nº 417
* -  A tabela referente a EMENDA Nº 417 foi publicada no “Diário do

Legislativo” de 28.12.2007.
EMENDA Nº 418

* -  A tabela referente a EMENDA Nº 418 foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 28.12.2007.

EMENDA Nº 419
* -  A tabela referente a EMENDA Nº 419 foi publicada no “Diário do

Legislativo” de 28.12.2007.
EMENDA Nº 420

* -  A tabela referente a EMENDA Nº 420 foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 28.12.2007.

EMENDA Nº 421
* -  A tabela referente a EMENDA Nº 421 foi publicada no “Diário do

Legislativo” de 28.12.2007.
EMENDA Nº 422

* -  A tabela referente a EMENDA Nº 422 foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 28.12.2007.

EMENDA Nº 423
* -  A tabela referente a EMENDA Nº 423 foi publicada no “Diário do

Legislativo” de 28.12.2007.
EMENDA Nº 424

* -  A tabela referente a EMENDA Nº 424 foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 28.12.2007.

EMENDA Nº 425
* -  A tabela referente a EMENDA Nº 425 foi publicada no “Diário do

Legislativo” de 28.12.2007.
EMENDA Nº 426
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* -  A tabela referente a EMENDA Nº 426 foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 28.12.2007.

EMENDA Nº 427
Acrescente-se ao Programa 109 - Proteção da Biodiversidade e

Unidades de Conservação - a ação nova “Cofinanciamento de
Implantação de Centro de Pesquisa e Difusão de Conhecimento da
Biodiversidade”, com os seguintes atributos, fazendo-se as alterações
necessárias nos Anexos I e II:

* -  A tabela referente as alterações necessárias nos Anexos I e II foi
publicada no “Diário do Legislativo” de 28.12.2007.

EMENDA Nº 428
Acrescente-se ao Programa 211 - Indução ao Desenvolvimento

Científico e Tecnológico - a ação nova “Desenvolvimento Científico e
Tecnológico”, com os seguintes atributos, fazendo-se as alterações
necessárias nos Anexos I e II:

* -  A tabela referente as alterações necessárias nos Anexos I e II foi
publicada no “Diário do Legislativo” de 28.12.2007.

EMENDA Nº 429
* -  A tabela referente a EMENDA Nº 429 foi publicada no “Diário do

Legislativo” de 28.12.2007.
EMENDA Nº 430

Acrescente-se ao Programa 216 - Programa de Pavimentação de
Rodovias - a ação nova “Implantação, pavimentação e recuperação de
acessos municipais e vias urbanas”, com os seguintes atributos,
fazendo-se as alterações necessárias nos Anexos I e II:

* -  A tabela referente as alterações necessárias nos Anexos I e II foi
publicada no “Diário do Legislativo” de 28.12.2007.

EMENDA Nº 431
* -  A tabela referente a EMENDA Nº 431 foi publicada no “Diário do

Legislativo” de 28.12.2007.
EMENDA Nº 432

* -  A tabela referente a EMENDA Nº 432 foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 28.12.2007.

EMENDA Nº 433
* -  A tabela referente a EMENDA Nº 433 foi publicada no “Diário do

Legislativo” de 28.12.2007.
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EMENDA Nº 434
Dê-se à finalidade da Ação 4056 - Educação e Extensão Ambiental -

SEMAD -, a seguinte redação, procedendo-se às alterações
necessárias nos Anexos I e II:

Finalidade: Planejar, coordenar e desenvolver ações voltadas para a
conscientização de segmentos da sociedade por meio da educação e
extensão ambiental, inclusive em parceria com entidades de proteção
e educação ambiental, tendo como referência o Programa Estadual de
Educação Ambiental, visando a conscientização da população mineira
para as práticas ambientalmente sustentáveis.

EMENDA Nº 435
Dê-se à finalidade da Ação 1656 - Implantação da Usina Mineira do

Trabalho -, a seguinte redação, procedendo-se às alterações
necessárias nos Anexos I e II:

Finalidade: Promover a inclusão social e produtiva da população
mineira mediante frentes integradas de qualificação social e
profissional nos espaços onde há concentração de pobreza,
oportunidades de inclusão produtiva e para públicos especiais,
conforme demandas específicas e novos investimentos públicos e
privados, inclusive em parceria com entidades, associações e
cooperativas.

Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2007.
Zé Maia, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Jayro Lessa -

Sebastião Helvécio.
* - Republicado em virtude de incorreções na publicação verificada

na edição de 20/12/2007, na pág. 54.
1 Áreas de resultados: 1) Defesa Social; 2) Desenvolvimento do

Norte de Minas, Jequitinhonha/Mucuri e Rio Doce; 3) Educação de
Qualidade; 4) Inovação, Tecnologia e Qualidade; 5) Investimento e
Valor Agregado da Produção; 6) Logística de Intervenção e
Desenvolvimento; 7) Protagonismo Juvenil; 8) Qualidade Ambiental; 9)
Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva; 10) Rede de Cidades e
Serviços; 11) Vida Saudável.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº
1.854/2007

Comissão de Redação
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O Projeto de Lei n° 1.854/2007, de autoria do Gover nador do
Estado, que altera as Leis n° 11.730, de 30 de deze mbro de 1994, n°
15.301, de 10 de agosto de 2004, n° 15.470, de 13 d e janeiro de 2005,
e n° 15.961, de 30 de dezembro de 2005, e dá outras  providências, foi
aprovado no 2° turno, com a Emenda n° 1 ao vencido no 1° turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1º do art. 268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.854/2007
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 d e 2005, e n°
15.961, de 30 de dezembro de 2005, institui a Gratificação de
Escolaridade, Desempenho e Produtividade Individual e Institucional -
Gedama - e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Ficam acrescentados ao art. 6° da Lei n° 11.730, de 30 de

dezembro de 1994, os seguintes §§ 1° e 2°:
“Art. 6° - (...)
§ 1° - A gratificação de que trata o “caput” será i ncorporada 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-se qualquer tempo inferior a setecentos
e trinta dias de interrupção.

§ 2° - Sendo o período de percepção da 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 um décimo do valor da
gratificação percebida.”.

Art. 2° - Fica transformado, a partir de 11 de agos to de 2004, em um
cargo de Assistente Executivo de Defesa Social, a que se refere o
inciso II do art. 1° da Lei n° 15.301, de 10 de ago sto de 2004, um
cargo de Auxiliar Administrativo, lotado no Corpo de Bombeiros Militar,
correspondente à função pública a que se refere a Lei n° 10.254, de
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20 de julho de 1990, cujo detentor foi efetivado em decorrência do
disposto nos arts. 105 e 106 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias da Constituição do Estado, acrescidos pela Emenda à
Constituição n° 49, de 13 de junho de 2001.

§ 1° - Ficam convalidados os atos decorrentes da oc upação do
cargo de Assistente Executivo de Defesa Social a que se refere o
“caput”.

§ 2° - A Tabela IV.1 do Anexo IV da Lei n° 15.301, de 2004, passa a
vigorar na forma do Anexo I desta lei.

Art. 3° - Fica criado, em 14 de janeiro de 2005, um  cargo de Agente
Gráfico, lotado na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão -
Seplag -, que fica transformado, na mesma data, em um cargo de
Auxiliar de Serviços Governamentais, a que se refere o inciso II do art.
1° da Lei n° 15.470, de 13 de janeiro de 2005, fica ndo convalidados os
atos decorrentes da ocupação deste cargo.

Parágrafo único - A quantidade de cargos da carreira de Auxiliar de
Serviços Governamentais, constante no item I.1.2 do Anexo I da Lei n°
15.470, de 2005, passa a ser de cento e setenta e quatro.

Art. 4° - Os itens II.2.1 e II.2.2 do Anexo II da L ei n° 15.470, de 2005,
passam a vigorar na forma constante no Anexo II desta lei.

Art. 5° - Na linha correspondente ao nível VI da ta bela de
vencimento básico referente à carga horária de quarenta horas
semanais da carreira de Gestor Ambiental, constante no item IV.3.1
do Anexo IV da Lei n° 15.961, de 30 de dezembro de 2005, os termos
“pós-graduação ‘lato sensu’ ou ‘stricto sensu’ ” passam a vigorar como
“pós-graduação ‘stricto sensu’ ”.

Art. 6° - Fica instituída a Gratificação de Escolar idade, Desempenho
e Produtividade Individual e Institucional - Gedama -, devida, nas
condições estabelecidas neste artigo e na forma que dispuser o
regulamento, aos ocupantes de cargo de provimento efetivo e aos
detentores de função pública das carreiras do Grupo de Atividades de
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a que se refere o art.
1° da Lei n° 15.461, de 13 de janeiro de 2005.

§ 1° - A Gedama será atribuída mensalmente, a parti r de 1° de
outubro de 2007, aos servidores em efetivo exercício, mediante
pontuação aferida com base na escolaridade, no tempo de serviço e
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nas avaliações de desempenho individual e institucional.
§ 2° - A pontuação de que trata o § 1° observará os  seguintes limites

máximos por servidor:
I - três mil pontos, para as carreiras de Analista Ambiental, Gestor

Ambiental e Técnico Ambiental;
II - quatro mil pontos, para a carreira de Auxiliar Ambiental.
§ 3° - O ponto unitário da Gedama corresponde a 0,0 32% (zero

vírgula zero trinta e dois por cento) do valor do vencimento básico do
grau J do nível VI referente à carreira e à jornada de trabalho do
servidor pertencente ao Grupo de Atividades de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável, conforme tabela constante no Anexo IV
da Lei n° 15.961, de 2005.

§ 4° - Serão deduzidos da Gedama os valores acresci dos à
remuneração do servidor a partir de 1° de outubro d e 2007, em virtude
de reajuste do vencimento básico, alteração do posicionamento ou
concessão de vantagem pecuniária de caráter permanente.

Art. 7° - Poderá optar pela ampliação da jornada de  trabalho de vinte
para trinta horas semanais ou de trinta para quarenta horas semanais,
mediante aprovação da Câmara de Coordenação Geral,
Planejamento, Gestão e Finanças, o servidor que, na data de
publicação desta lei, for ocupante de cargo de provimento efetivo ou
detentor de função pública e que, no período de 1° de janeiro de 2002
até a data de publicação desta lei, tenha percebido, por no mínimo
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 n° 833, de 5 de março de 1993, autorizada pe la Comissão
Estadual de Política de Pessoal - CEP.

§ 1° - O servidor a que se refere o inciso II do § 2° do art. 51 da Lei
n° 15.462, de 13 de janeiro de 2005, poderá optar p ela ampliação da
jornada de dezesseis para trinta horas semanais, de vinte para
quarenta horas semanais ou de doze para vinte e quatro horas
semanais, desde que atenda aos requisitos previstos no “caput” deste
artigo.

§ 2° - Após a aprovação da Câmara de Coordenação Ge ral,
Planejamento, Gestão e Finanças, o servidor terá acrescido ao seu
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vencimento básico o valor do Adicional de Dedicação Integral
percebido, e será posicionado no nível e no grau correspondentes ao
novo valor de vencimento básico da tabela relativa à jornada de
trabalho de vinte e quatro, trinta ou quarenta horas semanais,
conforme o caso, na forma de regulamento.

§ 3° - Na hipótese de inexistência de tabela corres pondente à
jornada de trabalho de quarenta horas semanais para o cargo ou a
função do servidor que houver manifestado opção por essa jornada, o
servidor será posicionado na tabela vigente na data de publicação
desta lei no nível e no grau correspondentes ao novo valor do seu
vencimento básico, na forma de regulamento.

§ 4° - Caso a soma do vencimento básico percebido n a data de
publicação desta lei com o valor do Adicional de Dedicação Integral
resulte em importância superior ao valor do vencimento básico final da
tabela em que ocorrer o posicionamento de que tratam os §§ 2° e 3°,
o servidor perceberá a diferença a título de vantagem pessoal.

§ 5° - A vantagem pessoal decorrente da aplicação d o § 4° será
incorporada à remuneração do servidor para efeito de aposentadoria e
somente servirá de base de cálculo para o adicional por tempo de
serviço adquirido até a data da promulgação da Emenda à
Constituição da República n° 19, de 4 de junho de 1 998.

§ 6° - O servidor ocupante de cargo de provimento e fetivo ou função
pública de Médico, lotado no Quadro de Pessoal da Fhemig, que
cumpre jornada de trabalho de doze horas semanais poderá,
mediante aprovação da Câmara de Coordenação Geral,
Planejamento, Gestão e Finanças, optar pela jornada de trabalho de
vinte e quatro horas semanais, com tabela de vencimentos
proporcional à carga horária.

§ 7° - O disposto neste artigo aplica-se exclusivam ente ao servidor
em efetivo exercício na Fhemig.

Art. 8° - O servidor inativo, aposentado em cargo d e provimento
efetivo ou função pública da Fhemig cuja jornada de trabalho tenha
sido ampliada nos termos do art. 7°, que faça jus à  paridade, na forma
da Constituição da República, será posicionado, por meio de decreto,
no nível e no grau correspondentes ao novo valor do provento,
constante, conforme o caso, na tabela relativa à jornada de trabalho
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de vinte e quatro, trinta ou quarenta horas semanais.
Parágrafo único - Na hipótese de inexistência de tabela

correspondente à jornada de trabalho de trinta ou quarenta horas
semanais para o cargo ou função em que se deu a aposentadoria, o
servidor a que se refere o “caput” será posicionado na tabela vigente
na data de publicação desta lei, no nível e no grau correspondentes
ao novo valor do seu provento, na forma de regulamento.

Art. 9° - O posicionamento de que tratam os §§ 2° e  3° do art. 7° e o
art. 8° terá vigência a partir da data de publicaçã o desta lei 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. 10 - Ficam convalidados os pagamentos efetuados a título de
Adicional de Dedicação Integral até a data de publicação desta lei.

Art. 11 - Fica vedado o pagamento do Adicional de Dedicação
Integral a partir da data de publicação desta lei.

Art. 12 - A publicação de ato de exoneração de servidor do Poder
Executivo, ocorrida no sábado ou em feriado, simultaneamente ao de
nomeação para ocupar outro cargo, também pertencente a quadro de
pessoal do Poder Executivo, não rompe o vínculo com o serviço
público estadual nem interrompe a contagem de tempo de serviço,
desde que a posse e o início do exercício no novo cargo se dêem no
primeiro dia útil subseqüente.

Art. 13 - Fica revogado o art. 10 da Lei n° 8.511, de 28 de dezembro
de 1983.

Art. 14 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 20 de dezembro de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Agostinho Patrús Filho, relator -

Gláucia Brandão.
Anexo I

(a que se refere o § 2° do art. 2° da Lei n° , de d e de 2007)
  * -  A tabela referente ao Anexo IV (a que se refere o § 5° do art. 48
da Lei n° 15.301, de 10 de agosto de 2004) - 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
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Estado de Defesa Social e do Corpo de Bombeiros Militar de Minas
Gerais foi publicada no “Diário do Legislativo” de 28.12.2007.

Anexo II
(a que se refere o art. 4° da Lei n°, de de de 2007 )

“Anexo II
(a que se refere o art. 4° da Lei n° 15.470, de 13 de janeiro de 2005)
Atribuições dos Cargos das Carreiras do Grupo de Atividades de

Gestão, Planejamento, Tesouraria, Auditoria e Político-Institucionais
(...)
II.2 - (...)
II.2.1 - Carreira de Agente Governamental:
Executar atividades administrativas, efetuando anotações,

controlando informações, digitando e encaminhando
correspondências; analisar processos e redigir informações, aplicando
leis e regulamentos; organizar e manter atualizados cadastros e
outros instrumentos de controle administrativo; apresentar relatórios
de trabalho; realizar levantamento de dados para subsidiar a
execução de projetos; executar os projetos implantados; exercer e
coordenar o acompanhamento das atividades específicas de cada
área; exercer atividades inerentes às competências do órgão em que
estiver lotado, compatíveis com o grau de escolaridade exigido para o
nível do cargo.

II.2.2 - Carreira de Gestor Governamental:
Emitir pareceres e apresentar relatórios de trabalho; realizar

pesquisas, estudos, análises, planejamento, implantação, supervisão,
coordenação e controle de trabalhos; elaborar projetos e planos e
implementar sua execução; planejar e executar políticas públicas de
recursos humanos, de comunicação social e cerimonial, de
orçamento, de recursos logísticos e tecnológicos e de modernização
administrativa; exercer atividades específicas de nível superior,
respeitada a legislação que regulamenta cada profissão; exercer
atividades inerentes às competências do órgão em que estiver lotado,
compatíveis com o grau de escolaridade exigido para o nível do
cargo.”.

* - Republicado em virtude de incorreções na publicação verificada
na edição de 27/12/2007, na pág. 98, col. 4.
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 29 DE DEZEMBRO DE 2007

ATAS
ATA DA 88ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 18/12/2007
Presidência do Deputado Alberto Pinto Coelho

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata - Questões de
ordem - 2ª Parte (Ordem do Dia): 2ª Fase: Decisão da Presidência -
Suspensão e reabertura da reunião - Discussão e Votação de
Proposições: Requerimentos dos Deputados João Leite, Sargento
Rodrigues e Durval Ângelo; aprovação - Votação, em turno único, do
Projeto de Lei nº 1.585/2007; emissão de parecer pelo relator;
requerimento da Deputada Elisa Costa; deferimento; votação do
Substitutivo nº 4, salvo emendas, subemendas e destaques;
aprovação; prejudicialidade dos Substitutivos nºs 1, 2 e 3 e das
Emendas nºs 1 a 14, 47, 64, 65, 88, 115, 118 e 135; votação das
Emendas nºs 15 a 46, 48, 49, 53 a 63, 66 a 87, 89 a 114, 116, 117,
119 a 134 e 136 a 141 e das Subemendas nº 1 às Emendas nºs 1, 2,
4, 6 e 13, salvo destaques; rejeição; questão de ordem; leitura e
votação da Emenda nº 17; discurso do Deputado André Quintão;
rejeição; votação da Emenda nº 19; discurso do Deputado André
Quintão; rejeição; verificação de votação; ratificação da rejeição;
votação da Emenda nº 41; discurso do Deputado Weliton Prado;
rejeição; questão de ordem; leitura e votação da Emenda nº 42;
discurso do Deputado Weliton Prado; rejeição; verificação de votação;
ratificação da rejeição; votação da Emenda nº 43; discurso do
Deputado Weliton Prado; rejeição; verificação de votação; ratificação
da rejeição; votação da Emenda nº 45; discurso do Deputado Weliton
Prado; rejeição; questão de ordem; leitura e votação da Emenda nº
82; discurso do Deputado Carlin Moura; rejeição; votação da Emenda
nº 91; rejeição; votação da Emenda nº 92; rejeição; votação da
Emenda nº 94; rejeição; votação da Emenda nº 95; discurso do
Deputado Weliton Prado; rejeição; verificação de votação; ratificação
da rejeição; votação da Emenda nº 96; rejeição; votação da Emenda
nº 98; discurso do Deputado Weliton Prado; rejeição; verificação de
votação; ratificação da rejeição; declarações de voto - Votação, em 1º
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turno, do Projeto de Lei nº 30/2007; discurso do Deputado Carlin
Moura; votação do Substitutivo nº 3, salvo emendas; aprovação;
prejudicialidade dos Substitutivos nºs 1 e 2 e das Emendas nºs 2 a 5;
votação das Emendas nºs 1 e 6; rejeição; verificação de votação;
ratificação da rejeição - Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº
1.583/2007; votação do Substitutivo nº 1, salvo emenda; aprovação;
votação da Emenda nº 1; rejeição; requerimento do Deputado Sávio
Souza Cruz; aprovação - Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº
1.584/2007; votação do Substitutivo nº 3, salvo emendas; aprovação;
prejudicialidade dos Substitutivos nºs 1 e 2; votação das Emendas nºs
1 a 4; rejeição - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei
Complementar nº 34/2007; discursos dos Deputados Sebastião Costa
e Sargento Rodrigues; encerramento da discussão; votação nominal
do projeto, salvo emendas; aprovação; votação nominal das Emendas
nºs 1, 3 a 6, 8, 9, 12 a 17, 19, 20 e 22 a 48; aprovação; votação
nominal da Emenda nº 2; rejeição; votação nominal da Emenda nº 7;
rejeição; votação nominal da Emenda nº 10; rejeição; questão de
ordem; votação nominal da Emenda nº 11; aprovação; votação
nominal da Emenda nº 18; rejeição; votação nominal da Emenda nº
21; inexistência de quórum para votação; anulação da votação;
questão de ordem; suspensão e reabertura da reunião; renovação da
votação nominal da Emenda nº 21; aprovação - Discussão, em 2º
turno, do Projeto de Lei nº 524/2007; aprovação na forma do vencido
em 1º turno - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 1.404/2007;
aprovação na forma do vencido em 1º turno - Discussão, em 2º turno,
do Projeto de Lei nº 1.414/2007; aprovação na forma do vencido em
1º turno, com as Emendas nºs 1 a 3 - Discussão, em 1º turno, do
Projeto de Lei nº 18/2007; aprovação na forma do Substitutivo nº 1 -
Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 56/2007; aprovação na
forma do Substitutivo nº 2; prejudicialidade do Substitutivo nº 1 -
Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 389/2007; aprovação
com as Emendas nºs 1 e 2 - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei
nº 598/2007; aprovação na forma do Substitutivo nº 1 - Discussão, em
1º turno, do Projeto de Lei nº 641/2007; aprovação na forma do
Substitutivo nº 1 - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº
700/2007; aprovação com as Emendas nºs 1 e 2 - Discussão, em 1º
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turno, do Projeto de Lei nº 1.760/2007; questão de ordem; discurso do
Deputado Padre João; encerramento da discussão; votação do
Substitutivo nº 1; aprovação - Discussão, em 1º turno, do Projeto de
Lei nº 1.770/2007; encerramento da discussão; votação do projeto,
salvo emendas; aprovação; verificação de votação; ratificação da
aprovação; votação das Emendas nºs 1 a 6; aprovação - Discussão,
em 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.854/2007; aprovação na forma do
Substitutivo nº 1, com a Emenda nº 1 - Discussão, em 1º turno, do
Projeto de Lei nº 1.876/2007; aprovação - Discussão, em 1º turno, do
Projeto de Lei nº 1.879/2007; aprovação com a Emenda nº 1 -
Questão de ordem - Encerramento.

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

Carvalho - Dinis Pinheiro - Alencar da Silveira Jr. - Adalclever Lopes -
Ademir Lucas - Agostinho Patrús Filho - Almir Paraca - André Quintão
- 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 - Elisa Costa - Elmiro Nascimento - Fábio Avelar - Fahim
Sawan - Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gláucia Brandão - Gustavo
Valadares - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Irani Barbosa - Ivair
Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - Juninho Araújo - Lafayette de
Andrada - Leonardo Moreira - Luiz Tadeu Leite - Maria Lúcia
Mendonça - Neider Moreira - Padre João - Paulo Cesar - Paulo
Guedes - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Rômulo Veneroso -
Ronaldo Magalhães - Rosângela Reis - Ruy Muniz - Sargento
Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio
- Vanderlei Jangrossi - Vanderlei Miranda - Walter Tosta - Wander
Borges - Weliton Prado - Zé Maia - Zezé Perrella.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Alberto Pinto Coelho) - Às 2015min, 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

Ata
- O Deputado Gustavo Valadares, 2º-Secretário “ad hoc, procede à

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

O Deputado Durval Ângelo - Eu gostaria, Sr. Presidente, de
comentar exatamente a ata. Vejo que V. Exa., de acordo com a ata,
indicou dezenas de projetos para serem incluídos em pauta. Acho que
é importante valorizarmos também a atuação dos Srs. Deputados que
se esforçam e, ouvindo suas bases, ouvindo setores que os apóiam,
ouvindo o clamor da sociedade, apresentam matérias de interesse
relevante para a sociedade. Agora estou vendo uma matéria de
autoria deste parlamentar que não está em pauta. Apresentamos a
Proposta de Emenda à Constituição nº 52; a Proposta de Emenda à
Constituição nº 37, que extingue o Tribunal de Justiça Militar, assinada
por 52 Deputados. Não se trata de uma matéria nova na Casa. Há 12
anos, apresentei a mesma matéria, quando da unificação dos
Tribunais de Justiça e Alçada. Vimos e acompanhamos uma adesão
muito grande dos Deputados a essa matéria, tanto que, na comissão
especial que deu parecer pela Proposta de Emenda à Constituição nº
37, tivemos cinco votos. Tivemos um belo relatório do Presidente da
Comissão, Deputado Adalclever Lopes, que mostrou um grande
conhecimento sobre a matéria. Corrigiu a proposta original que
apresentamos, aprofundando-a e aperfeiçoando-a. Em seu parecer,
mostrou que o Tribunal de Justiça Militar é uma excrescência da
ditadura militar. Não se justifica que três Estados do Brasil mantenham
o Tribunal de Justiça Militar. Há a Proposta de Emenda à Constituição
nº 21, do Senador Tasso Jereissati, cuja votação está acordada para
acontecer em março do ano que vem e que extingue os três Tribunais
no Brasil, também no Rio Grande do Sul e em São Paulo.
Entendemos que, na Comissão, tivemos manifestações sérias e
apoio, como do Deputado Paulo Cesar, do PDT, falando em nome da
Bancada do PT, esse parlamentar que votou favorável. Tivemos o
Deputado Domingos Sávio, que tinha algumas dúvidas, mas, em um
debate, ele percebeu e, como Líder do PSDB, viu a justeza da posição
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e também votou favorável. Tivemos ainda o voto do Deputado
Leonardo Moreira, do DEM, que também compreendeu que a
proposta era correta. Quero fazer um apelo a essa Presidência, que
tem demonstrado, no primeiro ano do seu mandato, uma preocupação
grande com o interesse público e que é um Presidente que terá o seu
nome registrado, com toda a certeza, na história do Legislativo
mineiro. É um Presidente que tem estabelecido um diálogo e
valorizado muito a produção dos Deputados. Quero fazer um pedido
para que seja colocada, na reunião de amanhã, à noite, a Proposta de
Emenda à Constituição nº 37, para darmos uma oportunidade para
esta Casa votar. Evidentemente, o 2º turno não terá condições de ser
amanhã ou depois de amanhã, por causa do interstício mínimo, mas
poderíamos votar em 2º turno, em fevereiro ou em março do ano que
vem. Quero fazer esse apelo. Não tenho nenhuma das minhas
matérias na pauta e não estou levantando questionamento sobre
outros projetos que temos em tramitação. Acho que, atendendo a
outros Deputados, na realidade, está-se atendendo o Poder. Faço
esse apelo para que possamos amanhã, à noite, de forma soberana,
neste Plenário, manifestarmo-nos pela extinção do Tribunal de Justiça
Militar, que usa dois pesos e duas medidas. V. Exa. agora, na posse
do Corregedor-Geral do Ministério Público, Márcio Heli de Andrade, e
do Conselho Superior do Ministério Público, viu que eu estava ao lado
do Procurador de Justiça que atua no Tribunal de Justiça Militar, Dr.
Epaminondas, e conversava com ele exatamente sobre o momento
político e a propriedade da votação dessa PEC, elogiando inclusive o
seu trabalho no Tribunal de Justiça Militar. Meu apelo é este: não
tendo nenhum projeto nessa pauta, que V. Exa. acolha uma matéria
que teve unanimidade na Comissão, o que é raro, e coloque em pauta
amanhã, à noite, para apreciarmos, em 1º turno, a Proposta de
Emenda à Constituição nº 37.

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, serei muito breve
e não gastarei os 5 minutos, apenas 2, para que V. Exa. se certifique
do nosso encaminhamento. Mas eu não poderia deixar de fazê-lo,
mesmo porque o Deputado Durval Ângelo trouxe à tona, durante seu
encaminhamento, a necessidade de V. Exa. colocar essa proposta de
emenda à Constituição em votação. Tanto eu quanto o Deputado
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Durval Ângelo sabemos que não há tempo para votarmos em dois
turnos, mas também sabemos perfeitamente que podemos avançar.
Basta que V. Exa. venha pautar a Proposta de Emenda à Constituição
nº 37, votada na Comissão. Naquele momento, tive a oportunidade de
fazer o encaminhamento. Feitas as considerações do Deputado
Durval Ângelo, mais oportuno ainda é esclarecer aos Deputados desta
Casa. Qual é o objetivo social do Tribunal de Justiça Militar? Até que
se prove o contrário, ainda não encontramos sua função social,
mesmo porque, da forma como a Justiça Militar está colocada, a
cabeça é maior do que o corpo. Nas auditorias, que são a 1ª instância,
há seis Juízes togados, enquanto na cabeça, que é o Tribunal, sete
Juízes exercem a função de 2º grau de jurisdição. Portanto, é um
Tribunal que funciona apenas em nível de 2ª instância, em Minas
Gerais, no Rio Grande do Sul e em São Paulo. Por outro lado, os
demais 24 Estados da Federação funcionam perfeitamente sem esse
Tribunal. Se é assim nos outros 24 Estados, por que aqui há
necessidade? Segundo fontes do Tribunal de Justiça, o próprio
Presidente do Tribunal de Justiça já manifestou, meio nas entrelinhas,
em uma entrevista na Rádio Itatiaia, que é favorável, mesmo porque
todo o orçamento gasto - eu diria, de forma equivocada - no Tribunal
de Justiça Militar vai para o Tribunal de Justiça do Estado, que o
aplicará nas demandas existentes. Faço um apelo a V. Exa., que vem
conduzindo esta Casa com maestria e, portanto, sabe perfeitamente
compreender as aspirações dos Deputados, visto que V. Exa.
restabeleceu o diálogo com o Colégio de Líderes e com os
Presidentes de Comissões. Tenho certeza de que se é vontade desta
Casa, se é vontade do Tribunal de Justiça do Estado, V. Exa. vai dar a
devida prioridade. Fica aqui nosso apelo para que V. Exa. também
possa pautar, pelo menos em 1º turno, a Proposta de Emenda à
Constituição nº 37, conforme solicitou o Deputado Durval Ângelo.

O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, estamos iniciando, talvez
ainda esta noite, a votação do Projeto de Lei nº 1.585, que recebeu
quase 170 emendas. Infelizmente, esse projeto foi pouco discutido
nas comissões e já está para ser votado aqui neste Plenário. Para não
protelarmos e para não deixarmos de votar, solicito a V. Exa. que seja
distribuído para alguns Deputados o que vamos votar, porque
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infelizmente estamos recebendo o 4º substitutivo. Está escrito na
pauta do dia o Substitutivo nº 3. Na verdade, já temos o nº 4 - que não
é o mesmo que era de manhã -, no qual foram inseridas várias
emendas, na parte da tarde. Não estou questionando o que foi
inserido. Acho que algumas coisas são necessárias, mas precisamos
ter conhecimento do que votaremos. O projeto está trancando a pauta
há quase 10 dias. Não se abre a discussão. Como foi apresentado
esse novo substitutivo, que não é o que está aqui na pauta que V.
Exa. mandou publicar, que possamos ter conhecimento, pelo menos
os Deputados que tiverem interesse, que possamos suspender a
reunião por cinco minutos e fazer uma discussão com o relator,
Deputado Jayro Lessa, para que tenhamos certeza do que estamos
votando. Tenho certeza de que é o pior projeto que a Assembléia está
votando em questão tributária e em questão de anistia. É tão ruim
para o governo que se tirou da maioria dos Deputados a condição de
discutir e até de aprimorar o projeto. Ele ficou tão benéfico para
apenas uma parte, o contribuinte, que não tivemos condições de
discuti-lo quanto à anistia. Sr. Presidente, alerto que, no momento de
encaminhamento da votação, direi que enganaram o Governador
Aécio Neves. Esse projeto não arrecadará dinheiro à vista, porque ele
está errado, está equivocado. Tentamos melhorá-lo um pouco, dando
condições àqueles que querem liquidar seu crédito ou débito à vista.
Este é o apelo que faço: para que não haja dúvidas, solicito a
suspensão da reunião por 10 minutos. Dessa forma, os Deputados
que têm interesse em verificar o que será votado podem discutir o
assunto com o Deputado Jayro Lessa, e poderíamos então entrar
diretamente no processo de votação.

O Sr. Presidente - Respondemos a questão de ordem suscitada pelo
Deputado Antônio Júlio, que se prima nesta Casa por ser um
parlamentar atuante nas comissões e versado em matérias de
natureza tributária e fiscal, além de Líder: caberá ao relator, Deputado
Jayro Lessa, que foi designado em Plenário, fazer a leitura do seu
parecer, podendo naturalmente destacar o acolhimento de emendas
que inovaram no seu último substitutivo. Indago ao ilustre Deputado
se mesmo assim V. Exa. entende que devemos paralisar os trabalhos
por 10 minutos para que se façam os esclarecimentos prévios. Esta
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Presidência assim procederá. Indago ao Deputado: qual a alternativa
entende ser a melhor?

O Deputado Antônio Júlio - Presidente, entendo que V. Exa. tomará
uma decisão. Se houver uma prévia, ela poderá eliminar a leitura
desse parecer. Se ele for lido, sairemos daqui lá pelas 4 horas da
madrugada, porque o projeto não é o mesmo que chegou a esta
Casa. Foram inseridas várias emendas. Aliás, o livro segundo, que é
um aspecto inovador - o governo gosta muito de inovar - também foi
inserido. Se alguém pedir para ler o parecer, vai demorar muito. E não
há necessidade disso. Conheço o projeto.

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.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
Em resposta à questão de ordem formulada pelo Deputado Irani

Barbosa na 121ª Reunião Ordinária, realizada nesta data, a
Presidência esclarece que o dispositivo regimental citado pelo ilustre
parlamentar é o parágrafo único do art. 46 do Regimento Interno, que
assim dispõe:

“Art. 46 - (...)
Parágrafo único - O Deputado não poderá presidir os trabalhos da

Assembléia Legislativa ou de comissão, nem ser designado relator,
quando se estiver discutindo ou votando assunto de seu interesse
pessoal ou quando se tratar de proposição de sua autoria”.

É entendimento cediço da Presidência que o impedimento
regimental é questão de foro íntimo do Deputado, competindo a ele
próprio considerar-se, ou não, impedido de votar. A esse respeito,
destaque-se a Decisão Normativa da Presidência nº 9, de 10/12/91,
que disciplina a inteligência do parágrafo único do artigo regimental
mencionado.

Diante das razões expostas, a Presidência considera improcedente
a questão de ordem suscitada.

Mesa da Assembléia, 18 de dezembro de 2007.
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Alberto Pinto Coelho, Presidente.
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.

Discussão e Votação de Proposições
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 nº 1.093/2007 seja apreciado em último lugar. Em
votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Vem à Mesa requerimento do Deputado Sargento Rodrigues,
solicitando a inversão da pauta desta reunião, de modo que o Projeto
de Lei nº 1.676/2007 seja apreciado em penúltimo lugar. Em votação,
o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram (- Pausa.) Aprovado.

Vem à Mesa requerimento do Deputado Durval Ângelo, solicitando a
inversão da pauta desta reunião, de modo que os Projetos de Lei nºs
755, 1.677, 1.737 e 1.738/2007 sejam apreciados após o Projeto de
Lei nº 1.879/2007, nesta ordem. Em votação, o requerimento. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram (- Pausa.) Aprovado.

Votação, em turno único, do Projeto de Lei nº 1.585/2007, do
Governador do Estado, que altera a Lei nº 6.763, de 26/12/75, que
consolida a legislação tributária do Estado. A Comissão de Justiça
concluiu pela constitucionalidade do projeto com as Emendas nºs 1 a
14, que apresentou. A Comissão de Fiscalização Financeira opinou
pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 1, que
apresentou, ficando prejudicadas as Emendas nºs 1 a 14,
apresentadas pela Comissão de Justiça. Emendado em Plenário,
voltou o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira, que opinou
pela aprovação do Substitutivo nº 3, que apresentou, e pela rejeição
das Emendas nºs 15 a 114, das Subemendas nº 1 às Emendas nºs 1,



3004

2, 4, 6 e 13 e do Substitutivo nº 2. Incluído em ordem do dia, nos
termos do § 1º do art. 208 do Regimento Interno. Designado como
relator em Plenário, o Deputado Jayro Lessa solicitou prazo
regimental para emitir parecer sobre as Emendas nºs 115 a 141. Com
a palavra, o Deputado Jayro Lessa para emitir seu parecer.

O Deputado Jayro Lessa - Sr. Presidente, meu parecer é o seguinte:
- O parecer do relator foi publicado na edição de 21/12/2007.
O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento da Deputada Elisa

Costa, solicitando a votação destacada das Emendas nºs 17, 19, 41 a
43, 45, 82, 91, 92, 94 a 96 e 98. A Presidência defere o requerimento
de conformidade com o inciso XVII do art. 232 do Regimento Interno.
Em votação, o Substitutivo nº 4, salvo emendas, subemendas e
destaques. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Com a
aprovação do Substitutivo nº 4, ficam prejudicados os Substitutivos nºs
1 a 3 e as Emendas nºs 1 a 14, 47, 64, 65, 88, 115, 118 e 135. Em
votação, as Emendas nºs 15 a 46, 48, 49, 53 a 63, 66 a 87, 89 a 114,
116, 117, 119 a 134 e 136 a 141 e as Subemendas nº 1 às Emendas
nºs 1, 2, 4, 6 e 13, salvo destaques. As Deputadas e os Deputados
que as aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Rejeitadas. Votação da Emenda nº 17.

Questão de Ordem
O Deputado Weliton Prado - Sr. Presidente, gostaria que fosse feita

a leitura da Emenda nº 17.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Sr. Secretário, para que

proceda à leitura da Emenda nº 17.
O Sr. Secretário (Deputado Jayro Lessa) - (- Lê a Emenda nº 17,

que foi publicada na edição de 6/12/2007).
O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação da

emenda, o Deputado André Quintão.
O Deputado André Quintão - Sr. Presidente, inicialmente, gostaria

de dizer que o nobre relator Jayro Lessa fez um trabalho muito sério,
inclusive de escuta dos parlamentares. Algumas emendas foram
acolhidas, como por exemplo a emenda assinada junto com o
Deputado Sebastião Helvécio, que diminuiu de R$40,00 para R$13,00
a taxa de segunda via do Certificado de Registro de Licenciamento de
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Veículo, uma demanda do contribuinte, uma vez que valor tão alto era
injustificável para a segunda via de um documento.

Também foi acolhida uma emenda que isenta de ICMS o veículo
adquirido por Município, desde que seja destinado para Conselho
Tutelar. Antes de tudo, aproveito para fazer este ato de
reconhecimento do esforço do relator.

Ainda que o relator sentisse certa simpatia pela emenda que reduz
de 25% para 12% a alíquota do ICMS sobre o álcool para o
consumidor final, ela não foi acolhida. O projeto original prevê a
redução para a usina e para o distribuidor. É importante? É, até
porque isso pode garantir a permanência ou até atrair usinas de
produção de álcool para nosso Estado, que vai perdendo terreno para
outros Estados vizinhos, como São Paulo.

Uma política tributária exige que a lógica de redução seja estendida
para toda a cadeia econômica, e não, apenas para segmentos
intermediários. Essa emenda busca, sem prejuízo à redução para a
usina e o distribuidor, atingir o consumidor final, chegando à bomba
onde o cidadão coloca álcool em seu automóvel. Dessa forma, essa
emenda tem o objetivo de beneficiar o consumidor final. Em regiões
de divisa, há casos em que é mais barato o cidadão pegar seu
automóvel, ir ao Município do Estado vizinho, encher o tanque do
carro e voltar para a sua cidade em Minas Gerais.

Entendemos que essa medida poderia não causar um impacto que
desestabilizasse o conjunto das finanças públicas. É importante que
se beneficie, sim, a atração de novos investimentos para Minas. Mas,
além disso, a proposição busca isonomia e benefício para o
consumidor final.

Aqui, na Assembléia, muitos Deputados e Deputadas têm dito, ao
longo dos anos, que precisamos de uma reforma tributária que reduza
a carga, porque o brasileiro paga muito imposto. Se pudermos aprovar
a Emenda nº 17... Ela não é simplesmente de autoria do Deputado
André Quintão: é fruto do entendimento das Bancadas do PT e do
PCdoB, que querem reduzir de 25% para 12% a alíquota do ICMS
sobre o álcool para o consumidor final. Se esta Casa tiver um gesto de
sensibilidade para com o consumidor final do álcool, tenho a certeza
de que a população de Minas Gerais ficará muito agradecida. Ela não
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desvirtuaria o projeto, e, sim, o aperfeiçoaria. Registro aqui respeito
pelo relator, que demonstrou muita sensibilidade no processo de
negociação.

O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda nº 17. As Deputadas e os
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Rejeitada. Votação da Emenda nº 19. Com a palavra, para
encaminhar a votação, o Deputado André Quintão.

O Deputado André Quintão - Sr. Presidente, a Emenda nº 19
autoriza o Executivo a isentar de IPVA a aquisição de automóvel de
passageiros de fabricação nacional, equipado com motor de cilindrada
não superior a 1.600cm3, movido a combustível de origem renovável
ou sistema reversível de combustão, por pessoa portadora de
deficiência visual ou mental severa ou profunda ou autista,
diretamente ou por intermédio de seu representante legal. Isso já
acontece na isenção do IPI. O governo Lula isenta as pessoas com
qualquer tipo de deficiência em caso de aquisição de veículos.

Na legislatura passada, esta Casa aprovou projeto de lei de minha
autoria, que já é lei, relativo à isenção de ICMS para a aquisição de
veículo por pessoas com deficiência.

Infelizmente, o Confaz ainda não autorizou o Estado de Minas
Gerais a fazer essa isenção. Aproveito este momento para solicitar,
novamente, à Secretaria de Fazenda empenho para beneficiar as
pessoas com deficiência na aquisição de veículo, principalmente
aquelas mais pobres e que precisam do veículo para tratamento e
reabilitação. No caso de quem tem deficiência visual ou mental,
severa ou profunda, ou é autista, essas pessoas precisam, inclusive,
do condutor auxiliar. Muitas vezes precisam remunerar pessoas para
conduzirem o seu automóvel, o que gera uma dupla despesa. Seria
importante também a isenção do IPVA, cujo impacto seria muito
pequeno para o governo de Minas Gerais. Portanto, a emenda tem
caráter nitidamente social. Para beneficiar as pessoas com deficiência
com a isenção do IPVA, solicito a aprovação dessa emenda. E solicito
também um pouco menos de pressa no encaminhamento, para que
possamos contar os votos favoráveis e contrários, porque a votação
da emenda anterior gerou uma certa dúvida no Plenário quanto à
hipótese de a redução de 25% para 12% ter tido uma votação
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superior. Portanto, solicito que V. Exa. seja menos célere para que,
visualmente, possamos verificar o contraste.

O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda nº 19. As Deputadas e os
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Rejeitada.

O Deputado Padre João - Peço 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” 17 Deputados. Votaram “não” 27

Deputados. Está ratificada a rejeição da Emenda nº 19. Votação da
Emenda nº 41. Com a palavra, para encaminhar a votação, o
Deputado Weliton Prado.

O Deputado Weliton Prado - Sr. Presidente, primeiramente, o
Projeto nº 1.585/2007 é uma verdadeira colcha de retalhos. Agora, há
pouco, ouvi um colega falando que esse projeto parece um filme de
terror e deu como exemplo o filme “O Boneco Assassino”. Isso porque
esse projeto está mais remendado que o Chucky, personagem desse
filme. E é verdade: só agora, no período da tarde, foram quatro
substitutivos.

Infelizmente, o projeto, em vários pontos, onera o consumidor do
Estado de Minas Gerais. Darei o exemplo do problema da telefonia;
no momento apropriado, farei encaminhamento a propósito.
Infelizmente, não conseguimos reduzir, ou seja, não tivemos votos
suficientes para reduzir o ICMS do álcool. Já a Emenda nº 41, que
estou encaminhando, visa a autorizar o Poder Executivo a reduzir a
alíquota de ICMS incidente sobre a energia elétrica destinada às
atividades produtivas desenvolvidas pelos produtores rurais, de 18%
para 0%.

Já não é novidade que, para determinadas regiões do Estado,
existem projetos que foram aprovados por esta Casa. Tal proposição
foi motivada por pedidos de diversos segmentos, principalmente dos
produtores rurais de todo o Estado de Minas Gerais, bem como pelos
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sucessivos aumentos da tarifa de energia elétrica, acumulados, nos
últimos 10 anos, em mais de 500%, ou seja, muito acima da inflação.

A Assembléia Legislativa não possui competência para alterar a
tarifa de energia cobrada pela Cemig; então, só nos resta a alternativa
de defender os consumidores mineiros com a redução do tributo que
incide sobre a energia elétrica, que é justamente o ICMS.

É importante considerar também que não se poderá falar em perda
de receita do Estado, pois o aumento da tarifa aplicado neste ano
propiciará uma arrecadação muito maior de ICMS. O ICMS, no
Orçamento total do Estado, tem uma previsão de
R$17.000.000.000,00.

Com certeza, garantir a redução do ICMS de 18% para 0% ajudará
os produtores rurais, que passam por muitas dificuldades. Temos visto
o governo federal sinalizando com várias medidas para beneficiar os
produtores, e essa é uma forma de o governo do Estado também
prestar a sua contribuição para garantir o melhor desenvolvimento do
setor produtivo, especificamente dos produtores rurais, que dependem
da energia para tudo. Os produtores de leite, por exemplo, que estão
passando por muitas dificuldades, têm de ter um resfriador de leite e
para isso dependem da energia. E uma energia desse valor ninguém
agüenta. Então, se reduzirmos o ICMS, com certeza estaremos
facilitando a vida dos produtores.

O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda nº 41. As Deputadas e os
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Rejeitada. Votação da Emenda nº 42.

Questão de Ordem
O Deputado Carlin Moura - Sr. Presidente, gostaria que o relator

fizesse a leitura da emenda.
O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência solicita ao Sr.

Secretário que proceda à leitura da Emenda nº 42.
O Sr. Secretário - (- Lê a Emenda n° 42, publicada na edição de

6/12/2007.)
O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o

Deputado Weliton Prado.
O Deputado Weliton Prado - Sr. Presidente, apresentei essa

emenda para revogar a Taxa de Incêndio, cobrada do comércio e da
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indústria. Foi com muita luta e muito sacrifício. Ficamos aqui de
manhã, à tarde e à noite, obstruindo no Plenário e nas comissões e
nos mobilizando; promovemos passeatas e realizamos reuniões com
a Associação Comercial e diversos segmentos da sociedade. Com
muita luta e sacrifício, conseguimos revogar a Taxa de Incêndio para
todas as residências do Estado. Foi uma emenda nossa, em conjunto
com o PMDB. Só que, infelizmente, no projeto foi aprovada a Taxa de
Incêndio para o comércio e para a indústria. Compreendemos que
essa taxa é totalmente ilegal e inconstitucional, ou seja, fere as
Constituições Federal e do Estado e ainda constitui bitributação. Já
pagamos muitos e muitos impostos para subsidiar as atividades do
Corpo de Bombeiros.

Assim, apresentamos a emenda para garantir a revogação da Taxa
de Incêndio do comércio e das indústrias, porque viola vários
princípios constitucionais. Como exemplo, cito a base de cálculo, que
é o tamanho da edificação, o critério pelo qual o Estado cobra a Taxa
de Incêndio. Esse é um imposto tipicamente municipal, que é o IPTU.
Está mais do que provado que é bitributação. Além disso, também
fere o princípio constitucional por não levar em consideração o
princípio da capacidade contributiva, uma vez que a base de cálculo,
como disse, é o tamanho do imóvel, e não, o seu valor. O dono de
imóvel comercial localizado numa favela pode ser obrigado a pagar
uma taxa igual à que é cobrada numa área nobre da cidade. Essa
taxa não serve como medida de justiça fiscal. Pelo contrário, faz com
que o pobre pague o mesmo que o rico.

Portanto, solicitamos a aprovação da nossa emenda para que
possamos revogar a Taxa de Incêndio. Infelizmente, os recursos
arrecadados com essa taxa não estão indo para o Corpo de
Bombeiros. Não foi aprovada a emenda que apresentamos para que
50% desses recursos fossem para reequipar o Corpo de Bombeiros.
Por exemplo, em Uberlândia, Montes Claros e várias cidades do Sul
de Minas e da Zona da Mata, o Corpo de Bombeiros sequer possui
escada Magyrus. Está aí uma tragédia anunciada. Quando ocorrer
incêndio em algum edifício, com grande número de vítimas, podem ter
certeza de que estará registrada nos anais desta Casa a nossa
cobrança. O Corpo de Bombeiros sequer tem escada Magyrus. Então,
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para onde está indo o dinheiro? O cidadão já paga muitos impostos
para custeá-lo.

Encaminhamos pela aprovação da nossa emenda e para que seja
revogada a Taxa de Incêndio do comércio e da indústria, pois os
nossos microempresários e pequenos empresários não agüentam
mais tantos impostos.

O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda nº 42. As Deputadas e os
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Rejeitada.

O Deputado Weliton Prado - Verificação de votação, Sr. Presidente.
O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à

verificação de votação pelo processo eletrônico e, para tanto, solicita
às Deputadas e aos Deputados que ainda não registraram sua
presença no painel que o façam neste momento. A Presidência
solicita às Deputadas e aos Deputados que ocupem seus lugares.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.
O Deputado Lafayette de Andrada - Solicito a retificação do meu

voto, que foi computado no painel de maneira errada. O meu voto é
“não”.

O Sr. Presidente - Será retificado. Votaram “sim” 11 Deputados.
Votaram “não” 36 Deputados. Está ratificada a rejeição da Emenda nº
42. Votação da Emenda nº 43. Com a palavra, para encaminhar a
votação, o Deputado Weliton Prado.

O Deputado Weliton Prado - Apresentamos esta emenda a fim de
fazer justiça social. Entre todos os Estados da Federação, Minas
Gerais é um dos que mais cresceu. De 2003 para cá, aumentou a sua
arrecadação de ICMS de R$17.000.000.000,00 para mais de
R$30.000.000.000,00. Minas Gerais é o Estado com a maior alíquota
de ICMS de todos os Estados: com a cobrança por dentro, chega a
47%. Só neste governo, a tarifa de energia de elétrica da Cemig subiu
mais de 100%. Não dá para comparar isso com nenhum índice
inflacionário. Cabe ressaltar que a alíquota de ICMS incidente sobre a
energia elétrica residencial é a maior de todas as cobradas pelos
outros Estados, assim como a de bebidas alcóolicas. Como podemos
aceitar que a cobrança de ICMS na conta de energia elétrica seja a
mesma ou até maior que a cobrança de ICMS sobre bebidas
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alcóolicas e cigarro? Isso é inaceitável. Energia elétrica é um bem que
tem de ser utilizado por toda a população. Infelizmente, a população
mais carente não tem condições de pagar o valor exorbitante das
contas de energia elétrica. Se diminuirmos o ICMS da conta de
energia elétrica, com certeza faremos justiça social.

Se fizermos uma análise, veremos que, nos três primeiros meses
deste ano, a Cemig teve um lucro de mais de R$400.000.000,00. A
previsão é de que ela gaste, nos próximos dois anos, cerca de
R$100.000.000,00 em publicidade. Não justifica gastar todo esse
dinheiro com publicidade, uma vez que a Cemig tem um monopólio.
Você faz divulgação de uma empresa, de uma loja, de um açougue
para vender mais. A Cemig não tem motivo nenhum para fazer isso,
pois não tem concorrente, detém o monopólio. Controla tudo. Por que,
então, tanta divulgação, tanta publicidade? Em vez de gastar tanto
com publicidade, com propaganda, poderia diminuir o ICMS da conta
de energia elétrica. Isso é justo.

Com a reforma tributária, nenhuma alíquota pode ser maior que
25%. Então só estamos adequando a legislação, que, com certeza,
será votada no ano que vem pelo Congresso Nacional, ou seja, que a
maior alíquota de ICMS deverá ser de 25%. O Governador sempre
gosta de dizer que sai na frente. Então vamos sair na frente fazendo
justiça social e ajudando as pessoas mais necessitadas, que precisam
que o ICMS seja reduzido de 30% para 25%.

O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda nº 43. As Deputadas e os
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Rejeitada.

O Deputado Weliton Prado - Peço verificação, Sr. Presidente.
O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à

verificação de votação pelo processo eletrônico e, para tanto, solicita
às Deputadas e aos Deputados que ainda não registraram sua
presença no painel que o façam neste momento. A Presidência
solicita às Deputadas e aos Deputados que ocupem seus lugares.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram “sim” 11 Deputados. Votaram “não” 36

Deputados. Houve 1 voto em branco. Está ratificada a rejeição da
Emenda nº 43. Votação da Emenda nº 45. Com a palavra, para
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encaminhar a votação, o Deputado Weliton Prado.
O Deputado Weliton Prado - Sr. Presidente, a emenda que estamos

apresentando visa impedir a unificação da alíquota de ICMS relativa
aos serviços de comunicação em 25%. O que isso significa? Hoje são
cobrados 25% de ICMS de telefonia móvel celular e residencial. Nos
sistemas mais avançados, como o Voiper, pela internet, são cobrados
18%. Em vez de nivelar por baixo, diminuindo o de todo mundo para
18%, o que o governo fez? Aumentou, passou de 18% para 25%.
Então todo mundo vai pagar 25% de ICMS na conta de telefone.

Hoje tivemos uma reunião, com a presença do Deputado Carlin
Moura, da Deputada Elisa Costa e de todos os Reitores das
universidades federais de Minas Gerais. O governo federal liberou
recursos para que as universidades federais adaptem-se ao sistema
Voiper, para, assim, diminuir os custos com o telefone. Isso pode até
ajudar a aumentar o número de vagas nas universidades, permitir a
expansão universitária e ainda aumentar o número de vagas para
alunos no ensino noturno. E agora eles enfrentam esse pesadelo, com
a possibilidade de se aumentar de forma significativa o ICMS da conta
de telefone. Aliás, o Presidente do Conselho dos Reitores apresentou
ofício ao Presidente da Assembléia, ao Líder do Governo e também
ao relator do projeto, fazendo esse apelo, no intuito de nivelar a
cobrança do ICMS por baixo, em 18%, e para não haver esse
aumento significativo, pois ele sabe o quanto a população está sendo
punida com a alta carga tributária no País.

Em relação ao ICMS do nosso Estado, como eu havia mencionado
há pouco, o da energia elétrica é um dos mais altos do Brasil, e a
questão da telefonia não fica para trás. Então, existem todas as
condições para isso, o impacto financeiro é muito pequeno, e
poderíamos garantir 18% de ICMS para a telefonia celular residencial
e também para os telefones pelos sistemas tecnológicos e pela
internet.

O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda nº 45. As Deputadas e os
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Rejeitada. Votação da Emenda nº 82.

Questão de Ordem
O Deputado Carlin Moura - Solicito a leitura da emenda, Sr.
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Presidente.
O Sr. Presidente - Solicito ao Sr. Secretário que proceda à leitura da

Emenda nº 82.
O Sr. Secretário - (- Lê a Emenda n° 82, que foi pu blicada na edição

do dia 6/12/2007.)
O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o

Deputado Carlin Moura.
O Deputado Carlin Moura - Sr. Presidente, conseguimos alguns

avanços no relatório do Deputado Jayro Lessa, no que diz respeito às
universidades públicas no Estado de Minas Gerais. O primeiro diz
respeito ao ICMS da luz, de 18% para 6%. O segundo é a
manutenção do ICMS em 18%, no serviço de telefonia. A emenda é
objetiva porque é autorizativa. O governo pode fazer a redução até
0%, podendo ser 6%, 10% ou até 18%. Qual é o entendimento, Sr.
Presidente? O pacote tributário que, em tese, é para redução de
imposto tem, nele embutido, um artigo que aumenta o imposto porque,
no que diz respeito à telefonia móvel, o governo está passando de
18% para 25%. Então, estamos equiparando a telefonia fixa à móvel.
E isso apresenta dois agravantes. Primeiro, estamos dando uma
sobrevida à telefonia fixa; pelo caminhar da tecnologia, ela tende a ser
substituída pela móvel. Com o aumento da tributação da móvel,
damos uma sobrevida à telefonia fixa. O segundo agravante, Sr.
Presidente, é que, no pacote tributário, há aumento de tributo. Por
muito menos, fez-se um escândalo em Brasília; por muito menos, o
Senador Arthur Virgílio descabelou-se, porque estavam cobrando
CPMF daqueles que movimentam a conta financeira.

Aqui, em Minas Gerais, o que se está fazendo é aumentando os
impostos sobre a conta de telefone, ou seja, estamos cobrando dos 15
milhões de consumidores mineiros que usam a telefonia. Portanto,
nossa emenda é para que pelo menos as instituições públicas de
ensino superior, ou seja, as nossas universidades, que são
responsáveis pela produção de ciência e tecnologia, pela formação
dos nossos doutores, que têm, hoje, o desafio, junto com o governo
federal, de promover o Reuni, um programa para aumentar o número
de vagas nas universidades, especialmente no curso noturno,
pudéssemos, por meio desse projeto, contemplar também a parte da
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telefonia.
Seria de bom alvitre que a emenda fosse aprovada, porque

poderíamos fazer o mesmo que ocorreu com o acatamento da
emenda sobre a energia elétrica. A forma como a emenda está sendo
redigida possibilita que haja uma tarifa diferenciada, inferior aos 18%.
Nesse sentido, achamos que a emenda é bastante procedente porque
é autorizativa, possibilitando ao governo fazer a redução até 0%.

O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda n° 82. As D eputadas e os
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Rejeitada. Em votação, a Emenda n° 91. As D eputadas e os
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Rejeitada. Em votação, a Emenda n° 92. As D eputadas e os
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Rejeitada. Em votação, a Emenda n° 94. As D eputadas e os
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Rejeitada. Votação da Emenda n° 95. Com a p alavra, para
encaminhar a votação, o Deputado Weliton Prado.

O Deputado Weliton Prado - Sr. Presidente, esta é outra emenda
que apresento para reduzir a tarifa de energia elétrica da conta de luz
da população mineira.

Atualmente, os mineiros que consomem até 90kW de energia
residencial estão isentos de ICMS, e isso não é bondade do governo,
mas fruto da Lei Federal nº 12.729, de 1997. A alteração é para que
não haja incidência do imposto até 100kW, o que atende a um pedido
do ex-Presidente da CNBB, D. Luciano, falecido há um ano. D.
Luciano havia solicitado a isenção da tarifa de energia elétrica para as
famílias pobres, cujo consumo não ultrapassasse o limite de 100kW.
D. Luciano fez uma grande campanha por essa redução, que
realmente é humanitária.

Nesse sentido, foi apresentado um projeto de iniciativa popular a
esta Assembléia, mas, infelizmente, até hoje não pôde ser aprovado.
Então, agora, é possível fazermos justiça social, porque esse é um
projeto muito importante. Vários Estados estão adotando medidas
semelhantes para garantir a tarifa social para todos que consumirem
menos de 100kW. Isso é muito justo, e tenho certeza absoluta de que
o conjunto dos Deputados, como disse o Deputado Alencarzinho,
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deve apoiar a nossa emenda. Aliás, vou cobrar dele o voto favorável
agora e que realmente faça uma campanha junto a todos os seus
colegas da base de governo, para que possamos garantir justiça
social.

Não podemos aceitar isso de maneira nenhuma, já que a Cemig é
uma companhia que tem monopólio, cujo faturamento é bilionário e
que está comprando várias outras companhias em outros Estados da
Federação e cobrando tarifas mais baratas que as nossas, sendo que
aqui é que se produz a energia. É o sangue, o suor do trabalhador e
do consumidor de Minas Gerais que está bancando a expansão da
Cemig, cujos dividendos, em grande parte, mais de
R$1.000.000.000,00, ficam nas mãos do capital internacional. Nem
com o governo fica.

Isso é um absurdo. Temos todas as condições para garantir que
pessoas pobres, aquelas que estão em conformidade com todos os
critérios da tarifa popular de consumo, tenham isenção de ICMS, que,
no nosso Estado, realmente é muito alto. Infelizmente, não passou a
nossa emenda que diminui o ICMS; por isso, é muito importante que o
conjunto dos Deputados tenha sensibilidade e vote a favor do povo
mineiro, a fim de diminuir o valor da conta de energia elétrica e
beneficiar os mais pobres.

O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda nº 95. As Deputadas e os
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Rejeitada.

O Deputado Weliton Prado - Peço verificação, Sr. Presidente.
O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à

verificação de votação pelo processo eletrônico e, para tanto, solicita
às Deputadas e aos Deputados que ainda não registraram sua
presença no painel que o façam neste momento. A Presidência
solicita às Deputadas e aos Deputados que ocupem seus lugares.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram “sim” 11 Deputados. Votaram “não” 34

Deputados. Está ratificada a rejeição da Emenda nº 95. Em votação, a
Emenda nº 96. As Deputadas e os Deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada. Votação da
Emenda nº 98. Com a palavra, para encaminhar a votação, o



3016

Deputado Weliton Prado.
O Deputado Weliton Prado - Sr. Presidente, a Emenda nº 98 é de

fundamental importância, pois visa garantir a consolidação de toda a
legislação tributária até junho de 2009.

Não dá para ficar nessa bagunça. O Deputado Antônio Júlio tem
razão. É uma colcha de retalhos mesmo. Não dá para entender.
Temos uma assessoria muito capacitada nesta Casa. As alterações
feitas prejudicam de forma significativa os contribuintes, as
microempresas e as pequenas empresas. É fundamental que se
garanta a consolidação de toda a legislação tributária para que não
fiquemos perdidos. Como disse, às vezes é difícil interpretar o que
está no projeto.

É imperativo que aprovemos essa emenda, que atende a uma
reivindicação antiga da Fiemg e das associações comerciais de todo o
Estado de Minas Gerais.

O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda nº 98. As Deputadas e os
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Rejeitada.

O Deputado Weliton Prado - Sr. Presidente, solicito 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” 10 Deputados. Votaram “não” 29

Deputados. Está ratificada a rejeição da Emenda nº 98. Está, portanto,
aprovado, em turno único, o Projeto de Lei nº 1.585/2007 na forma do
Substitutivo nº 4. À Comissão de Redação.

Declarações de Voto
O Deputado Getúlio Neiva - Sr. Presidente, Srs. Deputados e Sras.

Deputadas, gostaria de ressaltar que votaremos esta noite um projeto
de suprema importância para a economia mineira, em que se está
reduzindo o ICMS de várias categorias, de vários itens. Tenta-se
beneficiar os empreendimentos, os empresários e vários setores da
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sociedade. Pareceu-me, ao longo do processo de discussão e até de
votação, que esta Assembléia está votando um projeto terrível,
destruidor e demolidor contra o povo de Minas Gerais. Nesta noite,
estamos votando um pacote de bondades e de benesses, mas parece
que é um pacote de desgraças, um furacão sobre Minas Gerais. Sr.
Presidente, faço questão de registrar o meu voto favorável ao projeto
e dizer que Minas Gerais, no ano passado, deu exemplo ao reduzir a
carga tributária de vários itens da alimentação. E hoje a Assembléia
cumpre o seu dever depois de discutir, de obliterar, de encaminhar,
reunir e dialogar, depois de todo esse processo de aprimorar, que é
nossa obrigação, os projetos originários do Poder Executivo. Só
lamento que nós, Deputados, não por culpa do governo ou nossa,
mas em função da deficiência constitucional do País, não tenhamos
mais iniciativas de projetos. Somos bitolados nas iniciativas de
projetos. É lamentável que isso ocorra no Brasil, na chamada
Constituição cidadã, que, em verdade, reduziu o poder dos
parlamentares e do Legislativo e colocou sobre nós, não nos Estados
que ainda não a adotaram, mas em nível federal, o garrote impiedoso
da medida provisória. Haveremos de modificar esse sistema, mas em
Minas queremos destacar nosso aplauso e nosso apoio às bancadas
de todos os partidos, aos senhores e às senhoras parlamentares e à
condução séria dos trabalhos desta Mesa, no momento em que
estamos caminhando para a reta final do nosso exercício. Meus
cumprimentos, meus parabéns aos Deputados e às Deputadas, meus
agradecimentos à Mesa, pela cordialidade e pela forma com que
conduz os trabalhos desta Casa. Que Deus nos ilumine para
terminarmos bem o ano e para começarmos 2008 com muito gás para
trabalharmos na defesa do povo de Minas Gerais.

O Deputado Padre João - Sr. Presidente, nobres colegas
Deputados, sem dúvida concordo com o Deputado Getúlio Neiva, mas
tivemos alguns avanços em parte. Em outros aspectos, houve
retrocesso, porque, na verdade, alguns pontos beneficiam uma
empresa no Estado ou apenas um setor. São empresas que têm
nome e endereço específico. A maioria dos Deputados votou
contrariamente a algumas emendas destacadas, que beneficiariam o
povo mineiro como um todo. Poderíamos salientar avanços em
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relação às universidades públicas. A Emenda nº 74 era nossa. O
ICMS da cachaça caiu para 12%, mas tínhamos desafios em relação
a itens que não foram considerados, que não foram trabalhados. Às
vezes, há incoerência de alguns colegas Deputados. Para alguns
pode parecer piada, mas para o agricultor familiar, que agrega valor
ao fubá, Deputado Rêmolo Aloise, à banana, para eles é significativo.
Temos um programa espetacular do governo federal, que é o da
compra direta. O governo federal, por intermédio da Conab, compra
todos os produtos da agricultura familiar e doa para as entidades.
Tenho aqui a cópia de uma nota fiscal: bolo de abóbora, 18%; bolo de
fubá, 18%. Cada agricultor familiar que tenha a declaração de aptidão
à Pronaf pode vender, nobre relator, Deputado Jayro Lessa, até
R$3.500,00. A renda de cada agricultor é de R$3.500,00, não são
milhões, como algumas empresas, para as quais 18% não
significariam nada. Mas, para um agricultor familiar, 18% equivalem a
R$3.500,00, o que é muita coisa. Muitos itens, como bolo de cenoura,
de laranja, de banana, doce de leite, goiabada, açúcar mascavo,
biscoito de polvilho, biscoito de araruta, são coisas simples. Deputado
Ademir Lucas, estou falando sobre o agricultor familiar, que luta lá, no
campo. Às vezes, vender um saco de milho não é nada. Desse milho,
ele pode fazer fubá e, além do fubá, agregar valor, fazer as quitandas.
O governo federal está pagando bem, além de contribuir com as
entidades. Sr. Presidente, nobre relator, temos de continuar
estudando a questão tributária, mas com o olhar para os pobres, um
olhar para todo o povo mineiro, começando pelos pobres.
Infelizmente, o projeto beneficiou o setor produtivo da indústria. Faço
aqui meu protesto em relação ao álcool combustível. Na legislatura
passada, discutimos nesta Casa a situação de disparate do Estado de
Minas em relação a São Paulo. Porém, o avanço foi para a grande
usina. Não houve avanço para o povo mineiro como um todo.
Portanto, relator, Deputado Jayro Lessa, esperamos contar com o
empenho de V. Exa. para rever e continuar discutindo ano que vem
uma tributação mais justa, que favoreça o povo mineiro a partir dos
mais pobres. Essa é a minha declaração de voto.

O Deputado Célio Moreira - Sr. Presidente, gostaria de fazer um
registro. Apresentei algumas emendas ao projeto e gostaria de
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destacar que uma delas foi atendida parcialmente. Foram realizados
vários debates nesta Casa, neste Plenário, nas Comissões, a respeito
da glicemia capilar. É muito importante reduzir ICMS nas operações
internas para produção de medicamentos, alimentos e bebidas
dietéticas, bem como para os fabricantes de glicosímetros destinados
ao monitoramento da glicemia capilar. O objetivo dessa emenda era
possibilitar a redução do preço dos produtos de uso contínuo para o
tratamento da diabete, a fim de ampliar o acesso da população
carente aos medicamentos e alimentos, garantindo-lhe o direito à
saúde e a uma vida mais digna. Como disse, a emenda foi
contemplada parcialmente. Conversei com o relator, Deputado Jayro
Lessa, e com os técnicos da Fazenda, mas, infelizmente, não
conseguimos emplacar as bebidas dietéticas, os medicamentos e os
alimentos. Foi aprovada a redução do ICMS de 0% para os
estabelecimentos que fabricam glicosímetros destinados ao
monitoramento da glicemia capilar, mediante termo de compromisso
para redução proporcional dos preços dos aparelhos. Em função do
clamor e da luta das crianças, dos jovens e dos portadores de diabete,
nossa emenda se destinava a beneficiá-los, diante da dificuldade e do
custo dos alimentos, das bebidas dietéticas e também do glicosímetro.
Sr. Presidente, nossa intenção, tendo em vista os debates realizados
nesta Casa para reduzir o ICMS, era atender às crianças, aos jovens
e aos adultos portadores de diabete, mas, infelizmente, não
conseguimos emplacar toda a emenda, que, como disse
anteriormente, foi considerada parcialmente, beneficiando-se as
pessoas que adquirirem o glicosímetro. Gostaria, pois, de destacar
que considero essa emenda de fundamental importância.

A Deputada Elisa Costa - Cumprimento os membros da Mesa e o
Deputado Jayro Lessa, relator do projeto. Em relação à concepção do
projeto, temos uma posição que foi apresentada nas diversas reuniões
e audiências públicas, e ela não se alterou do ponto de vista do
projeto. Mesmo que tenha havido um aperfeiçoamento da proposta
inicial, o projeto continua sendo autorizativo. Não há uma fixação de
alíquotas, mesmo que, para algumas, tenha havido uma substituição,
naquelas alíquotas em que se tirou até mais para ficar autorizado
“para”. Houve uma pequena alteração de algumas alíquotas, mas não
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há uma fixação. Estamos autorizando o governo do Estado a avaliar
essas alíquotas. A concepção é de que o projeto trata da guerra fiscal,
da proteção da indústria e do setor produtivo mineiro em relação aos
demais Estados, especialmente São Paulo. Não se faz aqui um
estudo aprofundado de todo o sistema tributário de Minas Gerais e de
sua potencialidade para o crescimento da agropecuária, da indústria,
da agricultura familiar, enfim, dos diversos setores que deveriam ter o
incremento da redução do ICMS no Estado. Apenas alguns setores
são beneficiados, especialmente o setor da indústria. A classe
produtiva é beneficiada, mas não se chega até o consumidor. Este
não será beneficiado com essa redução, mas se reduz para proteger a
indústria ou determinados setores da guerra fiscal. Fica apenas na
classe produtiva intermediária, e não chega ao consumidor. Então se
trata de questões de concepção desse projeto, e, ainda que nossa
Bancada tenha votado favoravelmente, não podíamos deixar de
registrar essas questões relacionadas ao conteúdo do projeto. Há uma
dimensão até muito maior do que poderíamos avaliar do conjunto
dessas mudanças apresentadas. Por fim, fica difícil garantirmos à
sociedade que será exatamente assim em relação à fixação das
alíquotas. Esperamos que o governo fixe exatamente as alíquotas que
foram propostas aqui e autorizadas pela Assembléia Legislativa e o
Deputado relator, para que não haja nenhuma insatisfação por parte
da sociedade e dos diversos segmentos, de que a Assembléia
autorizou, mas o governo não cumpriu essa autorização. Quero
registrar que, entre as emendas acolhidas pelo relator e acertadas
com o governo, uma teve a sensibilidade desta Casa. Não foi apenas
agora, mas desde os projetos de reformulação tributária passados:
trata-se da redução da tarifa de energia elétrica para as universidades
públicas. Houve sensibilidade da Mesa, do relator e do governo. Os
Reitores hoje fizeram questão de enviar a esta Casa uma moção de
agradecimento à relatoria e ao governo. Com o Reuni, as
universidades agora têm autonomia e recursos para expandir as
vagas e criar cursos noturnos. Hoje o Reitor da Ufop disse que serão
criadas 2 mil vagas noturnas. A UFMG criará muitas. E os cursos de
extensão irão se expandir para o interior, para reduzir as
desigualdades, fomentar a pesquisa, abrir oportunidades para nossa
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juventude e ampliar o conhecimento da nossa população. Foi uma
proposta importante, com acolhimento fundamental. Esperamos que o
governo não vete uma proposta social tão importante quanto essa,
acordada por esta Casa Legislativa. Então, quero agradecer, pois
essa é uma emenda da Bancada do PT e do PCdoB. Espero que o
Governador mantenha essa proposta aprovada por esta Casa
Legislativa. Muito obrigada.

O Deputado Délio Malheiros - Sr. Presidente, assistimos aqui, hoje,
a uma modificação profunda na legislação tributária do Estado, em
todos os seus quadrantes e num prazo muito rápido, visto que essas
modificações nos foram apresentadas em questão de 2 horas, para
que pudéssemos entendê-las e votá-las. Este projeto trouxe muitos
avanços, especialmente no que diz respeito à isenção tributária e à
redução de alíquotas para determinados setores. Trouxe, por
exemplo, e a Prefeitura de Belo Horizonte deveria copiar isso, a
gratuidade da certidão negativa enviada pela internet. A Prefeitura de
Belo Horizonte cobra R$9,50 para fazer isso, e o Estado não cobra
nada. Então, a certidão emitida pela internet é o que consta do
projeto. Ele também trouxe algum avanço na questão da redução da
alíquota do ICMS para as universidades públicas, no caso da energia.
No entanto, o consumidor final se beneficiou muito pouco com esse
projeto. Foi um projeto que veio beneficiar, de forma substancial, os
empresários. Não acho que isso seja um mal, porque os empresários,
em último caso, repassam todos os seus custos para os
consumidores. Além disso, o projeto foi muito generoso e criou um
precedente muito perigoso. Espero que o Estado tenha avaliado isso
muito corretamente, quando fixou a data de 31 de outubro para fins de
apuração de inadimplências sujeitas às multas do art. 5º. As reduções
chegam a até 90%. É um prazo muito curto, considerando-se que o
projeto original previa o prazo de dezembro de 2006. Isso pode gerar
um precedente, em que o empresário não paga o imposto, sempre
esperando o beneplácito da anistia. É muito perigoso para o Estado
estabelecer um prazo muito curto, ou seja, menos de 60 dias de
inadimplência para poder beneficiar-se do projeto. Lamentavelmente,
não foi atendido o pedido de redução do ICMS do GLP. Por incrível
que pareça, o único produto da cesta básica do cidadão brasileiro
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necessário para se cozinhar o arroz, o feijão e a carne é o gás de
cozinha, e o gás de cozinha, em Minas Gerais, é o único que ainda
tem 18% de ICMS. Creio que o Governador do Estado, num próximo
projeto a ser encaminhado a esta Casa, deverá tratar desse assunto,
já que o vale-gás do governo federal não existe mais e o nosso
Estado continua pagando o ICMS de 18%, no que diz respeito ao gás.
Temos uma preocupação muito grande - e isso também foi aprovado
neste projeto - em relação às penalidades decorrentes de infração
ambiental. Isso porque se mandou aplicar o art. 5º do projeto, com as
reduções das multas previstas para aquelas penalidades no campo
ambiental. E, nessa hora, o desconto que se dá não diz respeito
apenas ao acessório, aos juros, à correção e à multa, mas ao
principal, já que a multa decorrente de infração ambiental terá um
tratamento agora muito generoso por parte do Estado. Isso porque, ao
se aplicar o art. 5º, poderá haver a isenção, na integralidade dessa
multa, de até 90%. Portanto, esse foi também um retrocesso do ponto
de vista ambiental. Creio eu que os nossos produtores de cachaça do
Jequitinhonha assistem agora à redução da alíquota de 18% para
12%, sempre reivindicada para tornar o produto competitivo no
mercado nacional. Esse também tem sido um avanço, como foi o
avanço da isenção de ICMS para as Prefeituras, ao adquirirem os
veículos de até 117 cavalos, destinados ao Conselho Tutelar do
Município. Portanto, tivemos avanços e também retrocessos. Espero
que o Governador possa avaliar o que foi aprovado nesta Casa e
chancelar aquilo que traz benefícios para o contribuinte, e também
não sancionar aquilo que exorbitou. Era o que tinha a dizer.

O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
encerramos a votação de um projeto polêmico, que muda a estrutura
da Secretaria de Fazenda não só na questão tributária. Vi que a
maioria dos Deputados não entendeu qual era o interesse da
Secretaria de Fazenda quando inseriu no meio do projeto - aliás, um
projeto que começou com 4 páginas e terminou com 35, com
emendas sendo inseridas a todo momento -, numa tarde de quinta-
feira, o que se chamou aqui de “Livro Segundo”. Não vi Deputado
algum preocupado com isso. O Deputado Jayro Lessa ainda teve a
tranqüilidade de trazer aqui alguns especialistas do direito tributário,
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aqueles que militam na Secretaria de Fazenda, no Conselho do
Contribuinte. Com a ajuda do Deputado Sebastião Helvécio, demos
uma abaulada mais ou menos. Não vi ninguém preocupado. Ficarão
preocupados com isso na hora em que o projeto entrar em vigor.
Nunca votamos um projeto tributário, Deputado Fábio Avelar, tão ruim
para o governo como esse que estamos votando aqui. Estava e estou
alertando. Disse ao Líder de governo que não era possível o governo
fazer uma anistia irresponsável da maneira como fez a Secretaria de
Fazenda, vendendo ilusão para o nosso Governador Aécio Neves e
dizendo que acarrecadará. Estou aqui fazendo um desafio: não
acarrecadará. Olhem que não erro muito. Quando votamos aqui o
Minas em Dia, que foi lançado com todas as pompas pelo Governador
Aécio Neves junto à Fiemg, fiz aqui vários discursos dizendo que não
haveria arrecadação e que aquele projeto e nada era a mesma coisa.
Esse projeto foi cantado e decantado pelo Brasil afora como a grande
revolução do nosso Estado; porém, não deu em nada. Deputado
Carlos Mosconi, não deu em nada; zero de arrecadação. Este projeto
será outra grande decepção do governo do Estado. Quando se faz
uma anistia, tem-se uma lógica: é para beneficiar o contribuinte, mas
em primeiro lugar o Estado, a fim de que receba aquelas pendengas e
pendências. Sabemos a dificuldade que existe para arrecadar, quando
a pessoa deve ao Estado. Não sei se a maioria dos Deputados sabe
como ficou o projeto da anistia. Tem-se um desconto de 64%,
Deputado Hely Tarqüínio, para pagar em cinco vezes. Todavia, se
quisermos pagar em 180 meses, em 15 anos, há um desconto de
50%; e em quatro vezes, de 64%. Qualquer menino de grupo sabe
que é preferível pagar em 15 anos. Aí, os sábios da Secretaria de
Fazenda dizem que o governo se interessa pela taxa Selic, porque
quer receber os juros. Ora, quem recebe juros é banco. O nosso
Governador Aécio Neves só ficará no governo mais dois anos. Então
esse benefício que aos contribuintes mineiros deveria refletir-se no
seu governo. Por isso não tivemos oportunidade de fazer a discussão
pública. Não poderia deixar de falar aqui - aliás, falarei também em
outras oportunidades num prazo maior - que não deveríamos ter
votado esse projeto. As lideranças do PSDB, da Maioria, ou seja, o
próprio Deputado Mauri Torres, Líder de Governo, deveria falar com o
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Governador para retirar a urgência desse projeto. Deputado Domingos
Sávio, eles disseram aqui que era a questão do leite. O governo
recuou porque o Silemg soltou aquele documento duro contra o
governo, de que se sentia traído pelo governo. Além disso, se
soubesse que o governo o trairia, não teria acreditado e investido em
Minas Gerais. Fez isso por meio de um documento. Aí, tiveram de
recuar. Recuaram na questão quando vieram da Secretaria de
Fazenda querendo cobrar ICMS das empresas jornalísticas do nosso
Estado, enquanto a Constituição veda isso. O Vice-Governador ainda
quis apresentar uma justificativa. Solicitei ao Deputado Mauri Torres,
Líder de Governo: “Esconde isso aí; se tornar público, será uma
vergonha para todos nós a justificativa que veio também no projeto”.
Será que alguém estava querendo criar dificuldade para o
Governador? Será que alguém queria jogar uma casca de banana
para o Governador escorregar? Isso é muito comum na Secretaria de
Fazenda, que sempre quis que os Governadores escorregassem.
Finalizando a minha declaração de voto, Sr. Presidente, digo que votei
contra algumas emendas e votei a favor do projeto; aliás, votei com a
consciência de que esse projeto é ruim para o governo. Pela primeira
vez, estamos votando um projeto ruim para o governo, Deputado
Jayro Lessa. Tenho dito isso várias vezes. Agora me apresentaram
uma emenda que passou despercebida. Se for essa a interpretação
que se tem dado, aí sim, acabamos de afundar o nosso governo do
Estado de Minas Gerais votando esse projeto.

O Deputado Alencar da Silveira Jr. - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
telespectadores da TV Assembléia, que criamos há 12 anos,
justamente para mostrar o nosso trabalho. O Projeto nº 1.585/2007
colaborou pouco com a população. Acho que o governo do Estado, o
nosso Governador poderia sair na frente com uma desoneração no
transporte público. Hoje o transporte público é gênero de primeira
necessidade e está na cesta básica da população. Hoje todos os
brasileiros, todos os mineiros, todos os belo-horizontinos pegam
ônibus, usam o transporte público. O governo do Estado poderia
iniciar uma desoneração partindo do ICMS sobre o transporte público.
Há seis anos, quando fizemos uma campanha para iniciar a
desoneração do transporte público, o então Governador Itamar Franco
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compreendeu que esta era necessária, mas que o Estado não poderia
arcar com a iniciativa naquela hora. Hoje temos uma condição melhor
que a que tínhamos no final do governo Itamar Franco. E o governo
poderia muito bem ter iniciado essa desoneração, pois temos um
transporte público caro. A Prefeitura de Belo Horizonte, administrada
pelo PT, já deu o exemplo na redução dos impostos ali cobrados. O
Prefeito Fernando Pimentel deu exemplo com a BHTRANS, mas o
governo do Estado ainda não fez a sua parte. Poderíamos ter
acompanhado a Prefeitura de Belo Horizonte na desoneração do
transporte público, que hoje é caro, o que, com certeza, o governo
federal faria; é um movimento que já está no nosso Estado, no nosso
país, há mais de seis anos. Infelizmente, apenas algumas Prefeituras
fizeram isso. Também quero deixar o meu protesto contra a não-
aprovação, por parte do relator, da minha emenda que reduz a
alíquota do gás veicular. Para o gás industrial, é cobrada a alíquota de
12% e, para o gás veicular, aquele que o Pinduca coloca nas suas
Kombis e nas suas ambulâncias, é cobrada a alíquota de 18%. O
Deputado Pinduca Ferreira sempre me pergunta por que tem de pagar
uma alíquota de 18% para o gás que coloca no seu veículo enquanto
a alíquota do gás, na indústria em Betim, é de apenas 12%.
Respondo-lhe que tento entender, mas que até hoje não compreendi.
É o único Estado no Brasil em que a alíquota do gás veicular é uma e
a do gás industrial é outra. Não dá para entender. Fica aqui o meu
protesto junto à Secretaria de Fazenda e junto ao Governador do
Estado, meu amigo Aécio Neves. Infelizmente, por várias vezes, ele
recebeu o setor de gás e falou que ia resolver a questão, mas até
agora não conseguiu convencer o nosso Secretário de Fazenda a
igualar o gás veicular ao gás industrial, o gás natural. Muito obrigado.

O Deputado Sebastião Helvécio - Sr. Presidente, é uma intervenção
rápida, mas absolutamente necessária, para, em primeiro lugar,
saudar o relator do projeto, Deputado Jayro Lessa, cujo esforço para
interpretar o sentimento de todas as bancadas desta Casa tive
oportunidade de testemunhar. E, muito ao contrário do que foi dito
aqui por alguns parlamentares, esse projeto foi exaustivamente
debatido. Todas as bancadas apresentaram sugestões, e tenho a
absoluta convicção de que o texto que hoje aprovamos na forma do
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Substitutivo nº 4, com as emendas destacadas, representa um grande
avanço para a legislação tributária de Minas Gerais. Na minha
convicção, portanto, não apenas a Assembléia de Minas está dando
uma contribuição efetiva à legislação tributária, como pessoalmente o
Deputado Jayro Lessa é credor da homenagem de todos os
Deputados desta Casa, pela sua paciência e lisura ao lidar com um
assunto tão complexo como o que trabalhamos nesta votação.

O Sr. Presidente - Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº
30/2007, do Governador do Estado, que dispõe sobre a inovação
tecnológica e as parcerias estratégicas entre as instituições oficiais de
ensino e pesquisa e a iniciativa privada para o desenvolvimento de
tecnologias inovadoras no Estado de Minas Gerais e dá outras
providências. A Comissão de Justiça concluiu pela constitucionalidade
do projeto na forma do Substitutivo nº 1, que apresentou. A Comissão
de Educação perdeu prazo para emitir parecer. A Comissão de
Fiscalização Financeira opinou pela aprovação do projeto na forma do
Substitutivo nº 2, que apresentou. Emendado em Plenário, voltou o
projeto à Comissão de Educação, que opina pela aprovação do
projeto na forma do Substitutivo nº 3, que apresenta, e das Emendas
nºs 2 a 5 e pela rejeição das Emendas nºs 1 e 6. Com a palavra, para
encaminhar a votação, o Deputado Carlin Moura.

O Deputado Carlin Moura - Sr. Presidente, o Projeto de Lei nº 30
apresenta alguns aspectos sobre os quais devemos refletir. Trata-se
de um projeto sobre inovação tecnológica que tem uma similaridade
com a legislação federal sobre o mesmo assunto. Esse projeto
estadual cria algumas categorias novas, que dão muita ênfase às
instituições privadas de pesquisa, inclusive criando o Instituto de
Ciência e Tecnologia - ICT - privado. Não tenho nenhuma fobia
especificamente quanto à questão privada, mas algumas questões
devem ser consideradas.

Na própria Comissão de Educação, já constatávamos a necessidade
de se discutir melhor o projeto, até mesmo com os pesquisadores e
instituições públicas de pesquisa no Estado, para verificar se ele é
adequado para este momento.

Há de se registrar, Sr. Presidente, que aqui, em Minas Gerais, desde
a Constituição de 1989, criou-se o Fundo de Investimento na
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Fapemig, que corresponde a 1% do Orçamento do Estado e que
demoramos anos e anos para fazer com que saísse do papel. Agora,
recentemente, com muita dificuldade, o investimento está chegando à
Fapemig, apesar de ainda bastante tímido.

Portanto, o questionamento que fazemos e fizemos perante a
Comissão de Educação, durante a discussão do projeto, é se o
momento é de aprofundamento e investimento nas instituições
públicas de pesquisa ou se já devemos dar um passo adiante e
investir no setor privado de pesquisa do Estado.

Apresentamos requerimento à Comissão de Educação em que
solicitamos a realização de debate público, de audiência pública para
discutir o projeto, convidando pesquisadores da Fapemig, das
universidades públicas e das instituições privadas de ensino. Nossa
preocupação é que, ao votar esse projeto com tanta velocidade,
corramos o risco de legislar sobre uma matéria estratégica para o
desenvolvimento do Estado.

Acredito que é fundamental aprofundarmos esse debate.
Resguardando o posicionamento que adotei perante a Comissão de
Educação, Ciência e Tecnologia desta Casa, darei voto favorável ao
projeto, em 1º turno, mas acredito ser prudente, antes de o projeto
entrar em pauta em 2º turno, travarmos uma discussão com a
comunidade científica do Estado.

Apelo a esta Casa e a essa Presidência para que esse projeto não
seja apreciado em 2º turno já neste ano; que fique para o ano que
vem, a fim de termos tempo hábil para aprofundar sua discussão. São
questões muito técnicas, com detalhes muito específicos da área de
ciência e tecnologia. Portanto, é importante o debate.

Dou voto favorável em 1º turno, mas saliento que o projeto dá muita
ênfase ao setor privado e precisa ser mais bem discutido antes de vir
à votação em 2º turno, no Plenário desta Casa. É esse o nosso
encaminhamento, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Em votação, o Substitutivo nº 3, salvo emendas.
As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Com a aprovação do Substitutivo n°
3, ficam prejudicados os Substitutivos nºs 1 e 2 as Emendas n°s 2 a 5.
Em votação, as Emendas n°s 1 e 6. As Deputadas e os  Deputados
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que as aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Rejeitadas.

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.
O Sr. Presidente - Votaram “sim” 7 Deputados. Votaram “não” 37

Deputados. Está ratificada a rejeição das Emendas n°s 1 e 6. Está,
portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei nº 30/2007 na forma
do Substitutivo nº 3. À Comissão de Educação.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.583/2007, do
Governador do Estado, que altera a Lei nº 14.940, de 29/12/2003. A
Comissão de Justiça concluiu pela constitucionalidade do projeto. A
Comissão de Fiscalização Financeira opinou pela aprovação do
projeto na forma do Substitutivo nº 1, que apresentou. Emendado em
Plenário, voltou o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira, que
opina pela rejeição da Emenda nº 1. Em votação, o Substitutivo nº 1,
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.) Rejeitada. Está, portanto,
aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei nº 1.583/2007 na forma do
Substitutivo nº 1. Vem à Mesa requerimento do Deputado Sávio Souza
Cruz, solicitando que o projeto seja distribuído, em 2º turno, à
Comissão de Meio Ambiente. Em votação, o requerimento. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. À Comissão de Meio Ambiente.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.584/2007, do
Governador do Estado, que altera a Lei nº 14.941, de 29/12/2003. A
Comissão de Justiça concluiu pela constitucionalidade do projeto na
forma do Substitutivo nº 1, que apresentou. A Comissão de
Fiscalização Financeira opinou pela aprovação do projeto na forma do
Substitutivo nº 2, que apresentou. Emendado em Plenário, voltou o
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projeto à Comissão de Fiscalização Financeira, que opina pela
aprovação do Substitutivo nº 3, que apresenta, e pela rejeição das
Emendas nºs 1 a 4. Em votação, o Substitutivo nº 3, salvo emendas.
As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Com a aprovação do Substitutivo nº
3, ficam prejudicados os Substitutivos nºs 1 e 2. Em votação, as
Emendas nºs 1 a 4. As Deputadas e os Deputados que as aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitadas. Está,
portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei nº 1.584/2007 na
forma do Substitutivo nº 3. À Comissão de Fiscalização Financeira.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei Complementar nº 34/2007,
do Tribunal de Contas, que dispõe sobre a organização do Tribunal de
Contas e dá outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto com as Emendas nºs 1 a 18, que
apresenta. A Comissão de Administração Pública opina pela
aprovação do projeto com as Emendas nºs 1 a 9 e 12 a 17, da
Comissão de Justiça, e 19 a 26, que apresenta; e pela rejeição das
Emendas nºs 10, 11 e 18, da Comissão de Justiça. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto com as
Emendas nºs 1, 3 a 6, 8, 9 e 12 a 17, da Comissão de Justiça; 19, 20
e 22 a 26, da Comissão de Administração Pública; e 27 a 48, que
apresenta; e pela rejeição das Emendas nºs 2, 7, 10, 11 e 18, da
Comissão de Justiça, e 21, da Comissão de Administração Pública.
Em discussão, o projeto. Com a palavra, para discutir, o Deputado
Sebastião Costa.

O Deputado Sebastião Costa - Sr. Presidente, Srs. Deputados, peço
a palavra não por 1 hora, mas talvez por 1 minuto: quero apenas fazer
aqui a leitura da emenda a este projeto que fizemos inserir na
Comissão de Constituição e Justiça, a Emenda nº 11. Está aqui: (-
Lê:)

“Acrescente-se o seguinte parágrafo único ao art. 35 do projeto:
Parágrafo único - As contas prestadas pelo Governador do Estado, a
que se refere o inciso I, incluirão, além das suas próprias, as dos
Presidentes dos órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário e dos
Chefes do Ministério Público e da Defensoria Pública, as quais
receberão parecer prévio separadamente”.
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Sr. Presidente, Srs. Deputados, com isso apenas fazemos uma
adequação à Lei de Responsabilidade Fiscal, porque nela já se exige
que assim se faça. As comissões seguintes entenderam de forma
diferente e opinaram pela rejeição dessa emenda. Quero que ela seja
revista em Plenário, para permitir assim que possa aplicar-se a Lei de
Responsabilidade Fiscal em sua plenitude, no Estado de Minas
Gerais.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir, o Deputado
Sargento Rodrigues.

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, serei muito breve
mesmo, em razão do adiantado da hora e a pedido dos nossos
ilustres colegas.

O Deputado Sebastião Costa foi relator desse projeto na Comissão
de Constituição e Justiça. Estávamos atentos às emendas
apresentadas por ele. Essa Emenda nº 11 é de grande interesse de
todos os Deputados da Casa porque, com o passar do tempo, temos
percebido que a competência do legislador estadual é cada vez mais
espremida entre as dos legisladores municipal e federal. Portanto,
uma das atribuições que mais nos tem chamado ao trabalho é
exatamente a de fiscalizar. A emenda apresentada pelo Deputado
Sebastião Costa, como relator na Comissão de Constituição e Justiça,
faz com que os órgãos e Poderes do Estado encaminhem as contas
em separado, para que a Assembléia se manifeste sobre elas.
Estamos fazendo com que, cada vez mais, haja instrumentos para
que o Poder Legislativo possa fiscalizar.

Sr. Presidente, solicitamos a V. Exa. que faça o destaque da
emenda ou o que seja possível para que os Deputados tenham a
verdadeira compreensão da importância dessa matéria. Faço um
apelo a todos os Deputados para que acompanhem a votação. Eu
estava atento quando o Deputado Sebastião Costa apresentou essa
emenda, que é de fundamental importância para o Poder Legislativo
exercer a sua função fiscalizadora. Portanto, opinamos pela
aprovação da Emenda nº 11 na forma em que foi apresentada na
Comissão de Constituição e Justiça pelo seu competente relator,
Deputado Sebastião Costa.

O Deputado Lafayette de Andrada (em aparte) - Quero apenas
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esclarecer que, embora haja o parecer pela rejeição, encaminharemos
pela aprovação da Emenda nº 11 na forma apresentada pelo autor,
Deputado Sebastião Costa.

Informo à Mesa que não há necessidade de se requerer destaque,
porque as emendas que têm parecer pela rejeição serão todas
votadas individualmente.

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,
combinado com os arts. 192 e 255, do Regimento Interno. A fim de
proceder à votação pelo processo eletrônico, a Presidência solicita às
Deputadas e aos Deputados que ainda não registraram presença no
painel que o façam neste momento. Em votação, o projeto, salvo
emendas.

- Registram “sim” os Deputados e a Deputada:
Ademir Lucas - Almir Paraca - Carlin Moura - Carlos Pimenta - Célio

Moreira - Chico Uejo - Delvito Alves - Dinis Pinheiro - Domingos Sávio
- Doutor Rinaldo - Doutor Viana - Durval Ângelo - Elisa Costa - Elmiro
Nascimento - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gustavo
Valadares - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - João Leite - José
Henrique - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Luiz Tadeu
Leite - Neider Moreira - Padre João - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira
- Rêmolo Aloise - Roberto Carvalho - Ronaldo Magalhães - Ruy Muniz
- Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio -
Vanderlei Jangrossi - Weliton Prado - Zé Maia.

- Registra “não” o Deputado:
Adalclever Lopes.
O Sr. Presidente - Votaram “sim” 39 Deputados. Votou “não” 1

Deputado. Está aprovado o projeto, salvo emendas. Em votação, as
Emendas nºs 1, 3 a 6, 8, 9, 12 a 17, 19, 20 e 22 a 48.

- Registram “sim” os Deputados:
Adalclever Lopes - Ademir Lucas - Almir Paraca - Carlin Moura -

Carlos Pimenta - Célio Moreira - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva -
Délio Malheiros - Delvito Alves - Dinis Pinheiro - Domingos Sávio -
Doutor Rinaldo - Doutor Viana - Elmiro Nascimento - Fábio Avelar -
Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gustavo Valadares -
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Inácio Franco - Jayro Lessa - João Leite - José Henrique - Lafayette
de Andrada - Leonardo Moreira - Luiz Tadeu Leite - Neider Moreira -
Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Ronaldo
Magalhães - Ruy Muniz - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa -
Sebastião Helvécio - Vanderlei Jangrossi - Zé Maia.

- Registram “não” a Deputada e os Deputados:
Elisa Costa - Roberto Carvalho - Weliton Prado.
O Deputado Alencar da Silveira Jr. - Sr. Presidente, informo a V.

Exa., a este Plenário e aos telespectadores da TV Assembléia, que
criei há 12 anos, que meu voto foi “sim”, mas o posto de votação não
funcionou.

O Sr. Presidente - Está registrado o voto do Deputado Alencar da
Silveira Jr. Votaram “sim” 39 Deputados. Votaram “não” 3 Deputados.
Estão aprovadas as Emendas nºs 1, 3 a 6, 8, 9, 12 a 17, 19, 20 e 22 a
48. Em votação, a Emenda nº 2.

- Registra “sim” o Deputado:
Carlin Moura.
- Registram “não” os Deputados e a Deputada:
Adalclever Lopes - Ademir Lucas - Alencar da Silveira Jr. - Almir

Paraca - Carlos Pimenta - Célio Moreira - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro
Silva - Délio Malheiros - Delvito Alves - Dinis Pinheiro - Domingos
Sávio - Doutor Rinaldo - Doutor Viana - Elisa Costa - Elmiro
Nascimento - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gil Pereira
- Gustavo Valadares - Inácio Franco - Jayro Lessa - João Leite - José
Henrique - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Luiz Tadeu
Leite - Neider Moreira - Padre João - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira
- Rêmolo Aloise - Roberto Carvalho - Ronaldo Magalhães - Ruy Muniz
- Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio -
Vanderlei Jangrossi - Weliton Prado - Zé Maia.

O Sr. Presidente - Votou “sim” 1 Deputado. Votaram “não” 42
Deputados. Está rejeitada a Emenda nº 2. Em votação, a Emenda nº
7.

- Registram “sim” os Deputados:
Alencar da Silveira Jr. - Carlin Moura - Paulo Guedes.
- Registram “não” os Deputados e a Deputada:
Adalclever Lopes - Ademir Lucas - Almir Paraca - Carlos Pimenta -
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Célio Moreira - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros -
Delvito Alves - Dinis Pinheiro - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo -
Doutor Viana - Elisa Costa - Elmiro Nascimento - Fábio Avelar - Fahim
Sawan - Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gustavo Valadares - Hely
Tarqüínio - Inácio Franco - Jayro Lessa - João Leite - José Henrique -
Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Luiz Tadeu Leite - Neider
Moreira - Padre João - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Roberto
Carvalho - Ronaldo Magalhães - Ruy Muniz - Sargento Rodrigues -
Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Vanderlei Jangrossi - Weliton
Prado - Zé Maia.

O Sr. Presidente - Votaram “sim” 3 Deputados. Votaram “não” 41
Deputados. Está rejeitada a Emenda nº 7. Em votação, a Emenda nº
10.

- Registram “sim” os Deputados e a Deputada:
Almir Paraca - Carlin Moura - Elisa Costa - Padre João - Paulo

Guedes - Roberto Carvalho - Weliton Prado.
- Registram “não” os Deputados:
Adalclever Lopes - Ademir Lucas - Alencar da Silveira Jr. - Carlos

Pimenta - Célio Moreira - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Délio
Malheiros - Delvito Alves - Dinis Pinheiro - Domingos Sávio - Doutor
Rinaldo - Doutor Viana - Elmiro Nascimento - Fábio Avelar - Fahim
Sawan - Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gustavo Valadares - Hely
Tarqüínio - Inácio Franco - Jayro Lessa - João Leite - José Henrique -
Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Luiz Tadeu Leite - Neider
Moreira - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Ronaldo Magalhães -
Ruy Muniz - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Sebastião
Helvécio - Vanderlei Jangrossi - Zé Maia.

O Sr. Presidente - Votaram “sim” 7 Deputados. Votaram “não” 37
Deputados. Está rejeitada a Emenda nº 10.

Questão de Ordem
O Deputado Sebastião Costa - Sr. Presidente, bastou termos a

oportunidade de interagir aqui para que todos os Deputados
entendessem que essa é a emenda que acabei de ler agora mesmo.
Portanto, já foi votada em outro momento pela Assembléia, em 1º
turno, na proposta de emenda do Deputado Gilberto Abramo. Todos
têm conhecimento de seu teor e de seu objetivo maior, que é a



3034

transparência dos Poderes do Estado.
O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda nº 11.
- Registram “sim” os Deputados e a Deputada:
Adalclever Lopes - Ademir Lucas - Alencar da Silveira Jr. - Almir

Paraca - Carlin Moura - Carlos Pimenta - Célio Moreira - Chico Uejo -
Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros - Delvito Alves - Dinis Pinheiro -
Domingos Sávio - Doutor Rinaldo - Doutor Viana - Durval Ângelo -
Elisa Costa - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gil Pereira
- Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Jayro Lessa -
João Leite - José Henrique - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira
- Luiz Tadeu Leite - Neider Moreira - Padre João - Paulo Guedes -
Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Roberto Carvalho - Ronaldo
Magalhães - Ruy Muniz - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa -
Sebastião Helvécio - Vanderlei Jangrossi - Weliton Prado - Zé Maia.

O Sr. Presidente - Votaram “sim” 44 Deputados. Não houve voto
contrário. Está aprovada a Emenda nº 11. Em votação, a Emenda nº
18.

- Registra “sim” o Deputado:
Carlin Moura.
- Registram “não” os Deputados e a Deputada:
Adalclever Lopes - Ademir Lucas - Almir Paraca - Carlos Pimenta -

Célio Moreira - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros -
Delvito Alves - Dinis Pinheiro - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo -
Doutor Viana - Elisa Costa - Elmiro Nascimento - Fábio Avelar - Fahim
Sawan - Getúlio Neiva - Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio - Inácio
Franco - Jayro Lessa - João Leite - Lafayette de Andrada - Luiz Tadeu
Leite - Neider Moreira - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Rêmolo
Aloise - Roberto Carvalho - Ronaldo Magalhães - Ruy Muniz -
Sargento Rodrigues - Sebastião Helvécio - Vanderlei Jangrossi -
Weliton Prado - Zé Maia.

O Sr. Presidente - Votou “sim” 1 Deputado. Votaram “não” 37
Deputados, totalizando, com a presença desta Presidência, 39
parlamentares. Está rejeitada a Emenda nº 18. Em votação, a Emenda
nº 21.

- Procede-se à votação por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram apenas 36 Deputados. Portanto, não há
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quórum para votação. A Presidência torna sem efeito a votação.
Questão de Ordem

O Deputado Domingos Sávio - Está havendo um pouco de dúvida. É
possível que a Presidência nos conceda pelo menos 2 minutos, para
que possamos entender essa emenda?

Suspensão da Reunião
O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião por 1

minuto 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. A

Presidência vai renovar a votação da Emenda nº 21.
- Registram “sim” os Deputados:
Ademir Lucas - Almir Paraca - Carlin Moura - Carlos Pimenta - Célio

Moreira - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros - Delvito
Alves - Dinis Pinheiro - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo - Doutor
Viana - Durval Ângelo - Elmiro Nascimento - Fábio Avelar - Fahim
Sawan - Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gustavo Valadares - Inácio
Franco - Jayro Lessa - João Leite - Lafayette de Andrada - Leonardo
Moreira - Luiz Tadeu Leite - Neider Moreira - Padre João - Paulo
Guedes - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Roberto Carvalho -
Ronaldo Magalhães - Ruy Muniz - Sargento Rodrigues - Sebastião
Costa - Sebastião Helvécio - Vanderlei Jangrossi - Weliton Prado - Zé
Maia.

- Registram “não” os Deputados:
Adalclever Lopes - Alencar da Silveira Jr.
O Sr. Presidente - Votaram “sim” 40 Deputados. Votaram “não” 2

Deputados. Está aprovada a Emenda nº 21. Está, portanto, aprovado,
em 1º turno, o Projeto de Lei Complementar nº 34/2007 com as
Emendas nºs 1, 3 a 6, 8, 9, 11 a 17, 19 e 20 a 48. À Comissão de
Administração Pública.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 524/2007, do Deputado
Dinis Pinheiro, que autoriza o Poder Executivo a doar o imóvel que
menciona ao Município de Jequeri. A Comissão de Fiscalização
Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1º
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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
524/2007 na forma do vencido em 1º turno. À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 1.404/2007, do
Deputado Mauri Torres, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Nova Era o imóvel que especifica. 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 1.404/2007 na forma do vencido em 1º turno.
À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 1.414/2007, do
Governador do Estado, que altera o art. 1º da Lei nº 12.688, de
15/12/97, que exclui da doação à Santa Casa de Misericórdia de Belo
Horizonte algumas áreas do prédio do Cardiominas e as transfere
para o Ipsemg. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela
aprovação do projeto na forma do vencido em 1º turno, com as
Emendas nºs 1 a 3, que apresenta. Em discussão, o projeto. Não há
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto,
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 2º turno, o Projeto de Lei nº 1.414/2007 na
forma do vencido em 1º turno, com as Emendas nºs 1 a 3. À
Comissão de Redação.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 18/2007, do Deputado
Eros Biondini, que obriga o fornecimento gratuito de veículos
motorizados para facilitar a locomoção de portadores de deficiência
física e idosos. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade
do projeto na forma do Substitutivo nº 1, que apresenta. As Comissões
do Trabalho e de Fiscalização Financeira opinam pela aprovação do
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projeto na forma do substitutivo nº 1, da Comissão de Justiça. Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Em votação, o Substitutivo nº 1. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de
Lei nº 18/2007 na forma do Substitutivo nº 1. À Comissão do Trabalho.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 56/2007, do Deputado
Weliton Prado, que cria o Programa Estadual de Produção Alimentar
em Pequenas Propriedades - Preapa-MG - e dá outras providências.
A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na
forma do Substitutivo nº 1, que apresenta. A Comissão de Política
Agropecuária opina pela aprovação do projeto na forma do
Substitutivo nº 2, que apresenta, e pela rejeição do Substitutivo nº 1,
da Comissão de Justiça. A Comissão de Fiscalização Financeira opina
pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 2, da Comissão
de Política Agropecuária. Em discussão, o projeto. Não há oradores
inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o Substitutivo nº 2. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Com a aprovação do Substitutivo nº
2, fica prejudicado o Substitutivo nº 1. Está, portanto, aprovado, em 1º
turno, o Projeto de Lei nº 56/2007 na forma do Substitutivo nº 2. À
Comissão de Política Agropecuária.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 389/2007, do Deputado
Antônio Júlio, que torna obrigatório o oferecimento de cardápios em
braile nos restaurantes e bares do Estado de Minas Gerais. A
Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com a
Emenda nº 1, que apresenta. A Comissão do Trabalho opina pela
aprovação do projeto com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão
de Justiça, e com a Emenda nº 2, que apresenta. Em discussão, o
projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em
votação, o projeto, salvo emendas. As Deputadas e os Deputados que
o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Em votação, as Emendas nº 1 e 2. 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 389/2007
com as Emendas nºs 1 e 2. À Comissão do Trabalho.
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Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 598/2007, do
Governador do Estado, que altera a Lei nº 15.522, de 1º/6/2005, que
autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito com o
Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID -, destinada à
execução do Programa de Eletrificação Rural - Pronoroeste. A
Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na
forma do Substitutivo nº 1, que apresenta. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do
Substitutivo nº 1, da Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto.
Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o
Substitutivo nº 1. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está,
portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei nº 598/2007 na
forma do Substitutivo nº 1. À Comissão de Fiscalização Financeira.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 641/2007, do Deputado
Paulo Guedes, que dispõe sobre a reserva de vaga para pessoa
portadora de deficiência, em estágio, em órgão das administrações
públicas direta e indireta do Estado. A Comissão de Justiça conclui
pela constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo nº 1, que
apresenta. A Comissão de Administração Pública opina pela
aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de
Justiça. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-
se a discussão. Em votação, o Substitutivo nº 1. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de
Lei nº 641/2007 na forma do Substitutivo nº 1. À Comissão de
Administração Pública.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 700/2007, do Deputado
Sargento Rodrigues, que estabelece normas de segurança para carga
e descarga de valores em estabelecimentos financeiros e dá outras
providências. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade
do projeto com as Emendas nºs 1 e 2, que apresenta. As Comissões
de Segurança Pública e de Fiscalização Financeira opinam pela
aprovação do projeto com as Emendas nºs 1 e 2, apresentadas pela
Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto. Não há oradores
inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto, salvo
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emendas. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, as Emendas
nºs 1 e 2. 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 700/2007 com as
Emendas nºs 1 e 2. À Comissão de Segurança Pública.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.760/2007, do Tribunal
de Contas, que dispõe sobre o quadro de cargos de serviços
auxiliares da Secretaria do Tribunal de Contas do Estado de Minas
Gerais. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do
projeto na forma do Substitutivo nº 1, que apresenta. As Comissões de
Administração Pública e de Fiscalização Financeira opinam pela
aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela
Comissão de Justiça.

Questão de Ordem
O Deputado Sargento Rodrigues - A ordem dos projetos está

equivocada, Sr. Presidente.
O Sr. Presidente - Foi feita inversão da pauta. Estamos seguindo a

pauta invertida, conforme requerimentos aprovados em Plenário.
O Sr. Presidente - Em discussão, o projeto. Com a palavra, para

discutir, o Deputado Padre João.
O Deputado Padre João - Quero antecipar aos nobres colegas que

serei breve, até para que tenhamos quórum para votar os demais
projetos. Estamos dispostos a votá-los, desde que haja quórum.

Refiro-me aos Projetos de Lei nºs 1.760 e 34, sobre os quais não
tive oportunidade de fazer declaração de voto. O foco é o Tribunal de
Contas. A Emenda nº 21 ao Projeto de Lei nº 34 é justamente para
equiparar o tratamento dos auditores do Tribunal de Contas, em
relação às férias, aos demais servidores públicos - e também dos
Conselheiros com o Judiciário. Deputado Domingos Sávio, para
depois não falarem que somos intransigentes, queremos destacar as
contas do Governador que aqui chegaram. Estamos revendo os
quadros dos técnicos do Tribunal de Contas. Ainda não foi instalado o
Ministério Público no Tribunal de Contas. Isso é grave, porque ele
teria autonomia para desenvolver um trabalho ali. Já denunciamos
isso outras vezes.
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Quero deixar registrado na história desta Casa que não podemos
admitir chantagem por parte de Conselheiros do Tribunal de Contas,
condicionando votação de Bancada e ameaçando tratamento
diferenciado na prestação de contas de Prefeituras do PT. Isso foi
falado aqui, no Plenário. Isso é grave e ridículo, sobretudo quando se
trata de ex-colegas nossos, de Conselheiros que passaram por esta
Casa e que têm essa postura. Quero registrar aqui o nosso protesto e
a nossa indignação, mas somos favoráveis ao projeto.

O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Em votação, o Substitutivo nº 1. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de
Lei nº 1.760/2007 na forma do Substitutivo nº 1. À Comissão de
Administração Pública.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.770/2007, do
Governador do Estado, que altera a Lei Delegada nº 123, de
25/1/2007, que dispõe sobre a estrutura orgânica básica da Secretaria
de Fazenda; a Lei Delegada nº 174, de 26/1/2007, 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 26/1/2007, 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 Comissão
de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com as
Emendas nºs 1 a 5, que apresenta. A Comissão de Administração
Pública opina pela aprovação do projeto com as Emendas nºs 1 a 5,
apresentadas pela Comissão de Justiça, e com a Emenda nº 6, que
apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela
aprovação do projeto com as Emendas nºs 1 a 5, da Comissão de
Justiça, e com a Emenda nº 6, da Comissão de Administração
Pública. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-
se a discussão. Em votação, o projeto, salvo emendas. As Deputadas
e os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado.
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O Deputado Padre João - Verificação, Sr. Presidente.
O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à

verificação de votação pelo processo eletrônico e, para tanto, solicita
às Deputadas e aos Deputados que ainda não registraram sua
presença no painel que o façam neste momento. A Presidência
solicita às Deputadas e aos Deputados que ocupem seus lugares.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram “sim” 38 Deputados, que, somados aos 5

em comissões, perfazem o total de 43 parlamentares. Está ratificada a
aprovação do projeto, salvo emendas. Em votação, as Emendas nºs 1
a 6. 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 1.770/2007 com as Emendas nºs 1 a
6. À Comissão de Administração Pública.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.854/2007, do
Governador do Estado, que altera as Leis nº 11.730, de 30/12/94; nº
15.301, de 10/8/2004; nº 15.470, de 13/1/2005; e nº 15.961, de
30/12/2005; e dá outras providências. A Comissão de Justiça conclui
pela constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo nº 1, que
apresenta. A Comissão de Administração Pública opina pela
aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de
Justiça. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação
do projeto na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Justiça, com
a Emenda nº 1, que apresenta. Em discussão, o projeto. Não há
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o Substitutivo
n° 1, salvo emenda. As Deputadas e os Deputados que  o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a
Emenda n° 1. As Deputadas e os Deputados que a apro vam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Está,
portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei nº 1.854/2007 na
forma do Substitutivo nº 1, com a Emenda nº 1. À Comissão de
Administração Pública.

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.876/ 2007, do
Governador do Estado, que reajusta os valores das tabelas de
vencimento básico das carreiras do Instituto Estadual do Patrimônio
Histórico e Artístico de Minas Gerais - Iepha -, e dá outras
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providências. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade
do projeto. As Comissões de Administração Pública e de Fiscalização
Financeira opinam pela aprovação do projeto. Em discussão, o
projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em
votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À Comissão
de Administração Pública.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei n° 1.879/ 2007, do
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a contratar
operação de crédito com o Banco Internacional para Reconstrução e
Desenvolvimento - Bird. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto. A Comissão de Fiscalização Financeira
opina pela aprovação do projeto, com a Emenda n° 1,  que apresenta.
Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Em votação, o projeto, salvo emenda. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda n° 1. As Dep utadas e os
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovada. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de
Lei n° 1.879/2007 com a Emenda nº 1. À Comissão de Fiscalização
Financeira.

Questão de Ordem
O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, de acordo com a

Consolidação das Leis do Trabalho, jornada excessiva pode
caracterizar até trabalho escravo e, como V. Exa. pode perceber, não
há número regimental para votarmos as suplementações
orçamentárias para o Tribunal de Justiça, o “tribunal de injustiça
militar”, e também para o Ministério Público. Portanto, solicito o
encerramento, de plano, da reunião pela ausência de quórum.

Encerramento
O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando as Deputadas e os Deputados para as extraordinárias de
amanhã, dia 19, às 9 e às 20 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.
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* - Sem revisão do orador.

ATA DA 89ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 19/12/2007

Presidência dos Deputados Alberto Pinto Coelho e Doutor Viana
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata - 2ª Parte

(Ordem do Dia): 1ª Fase: Discussão e Votação de Pareceres:
Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 458, 1.480, 1.481
e 1.645/2007; aprovação - 2ª Fase: Suspensão e reabertura da
reunião - Palavras do Sr. Presidente - Discussão e Votação de
Proposições: Requerimentos dos Deputados João Leite e Célio
Moreira; aprovação - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Resolução
nº 1.887/2007; aprovação na forma do Substitutivo nº 1 ao vencido em
1º turno - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Resolução nº
1.413/2007; aprovação - Discussão, em 1º turno, do Projeto de
Resolução 1.724/2007; aprovação - Discussão, em 1º turno, do
Projeto de Lei nº 817/2007; aprovação - Discussão, em 1º turno, do
Projeto de Lei nº 1.805/2007; discurso da Deputada Elisa Costa;
questão de ordem; suspensão e reabertura da reunião; encerramento
da discussão; votação do Substitutivo nº 1; aprovação - Discussão, em
1º turno, do Projeto de Lei nº 1.817/2007; discurso do Deputado
Antônio Júlio; encerramento da discussão; votação do projeto;
aprovação - Questão de ordem - Encerramento.

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

Carvalho - Dinis Pinheiro - Tiago Ulisses - Alencar da Silveira Jr. -
Adalclever Lopes - Ademir Lucas - Agostinho Patrús Filho - Almir
Paraca - André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro -
Antônio Júlio - Arlen Santiago - Bráulio Braz - Carlin Moura - Carlos
Mosconi - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Chico
Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Delvito Alves - Dimas Fabiano - Djalma
Diniz - Doutor Rinaldo - Durval Ângelo - Elisa Costa - Elmiro
Nascimento - Eros Biondini - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Getúlio
Neiva - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gláucia Brandão - Gustavo
Valadares - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Irani Barbosa - Ivair
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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 - Paulo
Cesar - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Rômulo
Veneroso - Ronaldo Magalhães - Rosângela Reis - Sargento
Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio
- Vanderlei Jangrossi - Vanderlei Miranda - Walter Tosta - Wander
Borges - Weliton Prado - Zé Maia - Zezé Perrella.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Alberto Pinto Coelho) - Às 9h15min, a

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

1ª Parte
Ata

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

2ª Parte (Ordem do Dia)
1ª Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a
Presidência passa à 2ª Parte da reunião, em sua 1ª Fase, com a
discussão e a votação de pareceres e a votação de requerimentos.

Discussão e Votação de Pareceres de Redação Final
- 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 458/2007, da Deputada Ana Maria Resende, que dispõe sobre a
obrigatoriedade de realização de testes sorológicos para o diagnóstico
da infecção pelo HTLV e seu tratamento pelos hospitais públicos de
Minas Gerais; 1.480/2007, do Deputado Sebastião Helvécio, que
autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Itabirinha de
Mantena o imóvel que especifica; 1.481/2007, do Deputado Sebastião
Helvécio, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de
Itabirinha o imóvel que especifica; e 1.645/2007, do Deputado José
Henrique, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de
Fernandes Tourinho os imóveis que especifica (À sanção.).
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2ª Fase
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada à 1ª Fase, a

Presidência passa à 2ª Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a
votação da matéria constante na pauta.

Suspensão da Reunião
O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião por 10

minutos para entendimentos entre as Lideranças sobre a apreciação
das matérias constantes na pauta. Estão suspensos os nossos
trabalhos.

Reabertura da Reunião
O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos.

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

reunião o Projeto de Lei Complementar nº 34/2007 e os Projetos de
Lei nºs 18, 30, 56, 389, 524, 598, 641, 700, 1.404, 1.414, 1.583, 1.584,
1.585, 1.760, 1.770, 1.854, 1.876 e 1.879/2007, apreciados na reunião
extraordinária realizada ontem, à noite.

Discussão e Votação de Proposições
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 nº 1.093/2007 seja apreciado em último lugar. Em
votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Vem
à Mesa, requerimento do Deputado Célio Moreira, solicitando a
inversão da pauta desta reunião, de modo que os Projetos de Lei nºs
1.676, 1.737, 1.738, 1.116, 755 e 1.677/2007 sejam apreciados logo
após o Projeto de Lei nº 1.817/2007, nesta ordem. Em votação, o
requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Resolução nº 1.887/2007, da
Mesa da Assembléia, que dispõe sobre as especialidades e as
atribuições dos cargos de provimento efetivo da Secretaria da
Assembléia Legislativa e dá outras providências. A Mesa da
Assembléia opina pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo
nº 1, que apresenta, ao vencido em 1º turno. Em discussão, o projeto.
Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o
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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 Resolução nº
1.887/2007 na forma do Substitutivo nº 1 ao vencido em 1º turno. À
Comissão de Redação.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Resolução nº 1.413/2007, da
Comissão de Política Agropecuária, que aprova, de conformidade com
o disposto no art. 62, XXXIV, da Constituição do Estado, a alienação
das terras devolutas que especifica. A Comissão de Justiça conclui
pela constitucionalidade do projeto. As Comissões de Política
Agropecuária e de Fiscalização Financeira opinam pela aprovação do
projeto. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-
se a discussão. Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado. À Comissão de Política Agropecuária.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Resolução nº 1.724/2007, da
Comissão de Política Agropecuária, que aprova, de conformidade com
o disposto no art. 62, XXXIV, da Constituição do Estado, a alienação
das terras devolutas que especifica. A Comissão de Justiça conclui
pela constitucionalidade do projeto. As Comissões de Política
Agropecuária e de Fiscalização Financeira opinam pela aprovação do
projeto. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-
se a discussão. Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado. À Comissão de Política Agropecuária.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 817/2007, do Deputado
Gustavo Valadares, que autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao
Conselho Central Nossa Senhora da Piedade de Caeté da Sociedade
São Vicente de Paulo imóvel que especifica. A Comissão de Justiça
conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que
o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À
Comissão de Fiscalização Financeira.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.805/2007, do
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Governador do Estado, que altera a Lei Delegada nº 124, de
25/1/2007, e dá outras providências. A Comissão de Justiça conclui
pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de Administração
Pública opina pela aprovação 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
Administração Pública. Em discussão, o projeto. Com a palavra, para
discuti-lo, a Deputada Elisa Costa.

A Deputada Elisa Costa - Sr. Presidente, o Projeto de Lei nº 1.805
está alterando a Lei Delegada nº 124, criando assessorias técnico-
consultivas na estrutura orgânica da Secretaria de Estado de
Governo. Na verdade, nós nos debruçamos sobre esse projeto e
apresentamos uma emenda, porque o projeto cria 30 cargos de
recrutamento amplo para serem contratados servidores de nível
superior, com doutorado, com salário em torno de R$7.000,00. O que
questionamos não é a capacidade técnica da equipe muito menos o
fato de serem pessoas que têm mestrado e doutorado para contribuir
com o Estado. Mas temos um alerta a fazer porque essa contratação
é apenas até o final do governo. Chamamos a atenção para o fato de
que isso poderia estar sendo feito pela Fundação João Pinheiro, que
já tem uma equipe técnica de alta qualidade e muito bem preparada.
Em muitos casos a Fundação até perde equipe porque os salários não
condizem com o exercício da sua função. E agora são criados 30
cargos com salários muito maiores do que os dos próprios servidores
da Fundação João Pinheiro, desmerecendo a função tão bem
exercida pelos servidores do Estado e de uma Fundação tão
conceituada quanto a João Pinheiro. Então, fizemos uma emenda a
esse projeto propondo que esses cargos sejam de recrutamento do
quadro de carreira da própria Fundação, com melhoria de salários
exatamente para garantir a qualidade do serviço público e reconhecer
o papel do servidor do Estado de Minas Gerais. A Fundação João
Pinheiro realiza pesquisas, estudos e serviços de planejamento ao
Estado de Minas Gerais, contribuindo com muitos Municípios. Por que
não potencializar a Fundação João Pinheiro como órgão do Estado de
Minas por sua contribuição histórica?

Questão de Ordem



3048

A Deputada Elisa Costa - Solicito ao Presidente Alberto Pinto Coelho
que suspendamos um pouco mais a reunião, porque temos de fazer
acertos, inclusive neste projeto. Precisamos ainda de uma conversa
final.

Suspensão da Reunião
O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião por 15

minutos para entendimentos entre as Lideranças sobre a apreciação
das matérias constantes na pauta. Estão suspensos os nossos
trabalhos.

Reabertura da Reunião
O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos. Não há

outros oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A Presidência
informa ao Plenário que o substitutivo encaminhado pelo Governador
do Estado por meio da Mensagem nº 142/2007, publicada em
13/12/2007, foi incorporado ao parecer da Comissão de Administração
Pública e será arquivado nos termos do inciso IV do art. 180 do
Regimento Interno. Em votação, o Substitutivo nº 1. As Deputadas e
os Deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de
Lei nº 1.805/2007 na forma do Substitutivo nº 1. À Comissão de
Administração Pública.

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) Discussão, em 1º turno,
do Projeto de Lei nº 1.817/2007, do Deputado Sebastião Costa, que
autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Manhuaçu o imóvel
que especifica. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto. A Comissão de Fiscalização Financeira
opina pela aprovação do projeto. Em discussão, o projeto. Com a
palavra, para discuti-lo, o Deputado Antônio Júlio.

O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, Deputadas, Deputados,
nesta manhã estamos agilizando a votação da matéria da pauta, mas
não poderia perder a oportunidade de fazer a discussão do Projeto de
Lei nº 1.817/2007, do companheiro Sebastião Costa, que autoriza o
Poder Executivo a doar ao Município de Manhuaçu um imóvel de
471m. Caro Deputado Dalmo, peguei esse projeto para discutir porque
esta é a semana da doação. O Estado está doando tudo o que tem
direito. No dia 15 último, o governo do Estado publicou um decreto,
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mais uma vez isentando de ICMS uma compra para fornecimento de
material elétrico da Cemig. Muito estranho, porque, em 2003, o
decreto isentou as empresas que fizeram essa compra, que não é
pouca coisa. Agora, o governo refaz o decreto. Parece que estamos
na semana da doação, na semana em que o governo abre mão de
sua arrecadação, inclusive com o Projeto de Lei nº 1.585, em que o
governo é o menos beneficiado. Ele fez o projeto e beneficiou apenas
as empresas. Agora, ainda há um artigo inserido na última hora no
projeto que dá a quitação pura e simples de todos os débitos com
mais de cinco anos.

Isso é um dos maiores absurdos que se pode fazer em termos de
anistia, porque essa emenda afetará o caixa do Estado. Faço aqui
esse alerta. Já votamos o projeto e não temos de dar seqüência a ele.
O Governador veta o projeto ou ele entra em vigor. Então, quem tem
parcelamento... Aproveito até para dizer àqueles que nos ouvem, os
contadores, que aprovamos aqui algo que não acontecerá nunca
mais. Para você, que está nos ouvindo e deve ao Estado, quero dizer
que o governo quita a sua dívida, se ela tiver mais de 5 anos. Mesmo
você que parcelou a dívida em 120 ou 100 meses - e ainda há vários
casos assim - terá o cancelamento de mais da metade da sua dívida.
O Estado faz isso. O Governador é muito bom e realmente tem
procurado incentivar a nossa economia, abrindo mão de vários
tributos com o Projeto nº 1.585, que votamos, mas não esperava, em
momento algum, que houvesse tanta vontade de resolver.
Apresentam esse projeto cancelando a dívida tributária com mais de 5
anos, inclusive as parceladas, financiadas e que estão em discussão
no Judiciário. Isso é muito bom para a economia de Minas Gerais. Se
o governo está com o superávit da sua arrecadação, realmente pode
abrir mão desses recursos, e faço uma previsão: ele deve estar
abrindo mão de mais de R$5.000.000.000,00. Aprovamos uma anistia
que é boa apenas para o empresariado, tirando de todos nós qualquer
discussão a favor do nosso Estado, principalmente de mim que
sempre debati a quentão tributária e gostei de anistia. Penso que esta
é um mal necessário para o Estado, principalmente para Minas
Gerais, onde temos multas que eqüivalem a 300% ou 400% do valor
do tributo principal. O governo multa, multa, multa por tudo. Multa
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porque você deixou de entregar um documento, multa porque a
palavra está errada, multa porque o fiscal está mal-humorado. Então,
de vez em quando, deve haver uma anistia das multas, e, quando
falamos “anistia”, esta é uma palavra equivocada, porque aprovamos
a redução nos juros e multas. Não se anistiava, até então, Tadeu
Leite, o tributo. Aprovamos agora o projeto, anistiando também o
tributo. Então, acho isso muito importante para a economia do Estado,
principalmente uma economia - tenho certeza - que crescerá muito
com esse projeto.

Reduziu-se O ICMS de bucha de 18% para 12%, dessa bucha que
cresce na cerca e serve para tomarmos banho. Isso vai dar para o
Estado uma arrecadação fantástica. Acho que quem fez esse projeto
deve ser um “expert”, deve ter uma inteligência muito acima da média,
pois viu na bucha a possibilidade de aumento da arrecadação. Por
isso o Estado abre mão dos tributos e também da dívida com mais de
60 meses. Deputado Paulo Cesar, veja se isso não é importante. V.
Exa. é do interior e conhece a produção de bucha. Devem produzir lá
umas 200 buchas por mês ou ano, o que deve dar um impacto na
arrecadação. Por isso vou ficar repetindo para ver ser as pessoas
entendem o que digo: o Estado pode abrir mão dos tributos, Paulo
Cesar. V. Exa. conhece a fiscalização feita com os nossos calçadistas
de Nova Serrana, e eles estão beneficiados aqui. Aqueles que têm
dívidas com mais de 60 meses foram anistiados, incluindo o tributo
principal, um benefício realmente fantástico.

Outro fato, Deputado Luiz Tadeu Leite, e passo-lhe a palavra daqui
a alguns instantes: o governo colocou um artigo para justificar
algumas mudanças, mas não existem mudanças. Ele está enganando
a si mesmo, a Secretaria quer enganar, porque não houve realmente,
na mudança do tributo, nenhuma possibilidade da diminuição da
receita e de compensação. Aumentaram o ICMS de solvente para
quem vai pegá-lo e colocá-lo na gasolina. Vejam se isso não é
fantástico. Minas Gerais talvez seja o único Estado que permitirá que
a pessoa compre o solvente para misturar na gasolina, porque, se ele
comprar para a indústria, pagará 18%, mas, se for para usar na
gasolina, são 25%. São idéias fantásticas.

O Deputado Luiz Tadeu Leite (em aparte) - Deputado Antônio Júlio,
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V. Exa., que é profundo conhecedor do sistema tributário do Estado,
está analisando um projeto que foi aprovado ontem à noite, contendo
emendas que podem causar preocupação.

Em primeiro lugar, a cidade de Bonfim, que é a capital nacional da
bucha vegetal, agradece porque a economia de lá tem muito a ver
com a bucha vegetal. Mas a redução não é nenhum incentivo para o
resto do Estado porque não há uma grande produção de bucha
vegetal nas outras cidades.

Quanto a essa emenda, que dizem que foi inspirada pelo próprio
Executivo, também compartilho da preocupação de V. Exa. Há uma
anistia sendo feita dessa maneira, um perdão de dívida fundada e
confessada, dívida que a pessoa está pagando mas, repentinamente,
fica isenta de pagar. Só posso aplaudir porque estou do lado do
consumidor e do empresário. Houve uma mão muito generosa do
Estado, fora do padrão do que normalmente se aprova em relação à
anistia. Temos que desconfiar, porque talvez existam interesses
subalternos nessa decisão, usando “mão-de-gato” do governo. Na
Casa, se dissermos que algo vem do governo, muitos aprovam sem
conhecê-lo. “Roma locuta, causa finita”. Se veio do governo, é para
aprovar. E às vezes podem estar usando o governo para obter
vantagens indevidas, como parece ter acontecido neste caso.
Percebemos que uma anistia de dívidas fundadas e reconhecidas,
dívidas já confessadas, dívidas que estão sendo adimplidas e pagas é
um benefício muito grande. Na região do Norte de Minas dizem que,
quando a esmola é muito grande, o pobre desconfia. Temos que
desconfiar da benevolência do governo feita por meio dessa emenda.

Compartilho da preocupação de V. Exa. Temos que ver qual é a
ação ou a reação do governo quanto a um possível veto a essa
emenda e a esse projeto de lei. Parabéns a V. Exa. por abordar uma
das mais altas indagações sobre a questão tributária do Estado.

O Deputado Antônio Júlio - Às vezes tenho alguns posicionamentos,
mas minha primeira preocupação é com o Estado de Minas Gerais.
Talvez nem seja com o governo do Estado de Minas Gerais, mas com
o próprio Estado de Minas Gerais.

Lembro-me, Deputado João Leite, quando aqui chegou um projeto,
talvez apresentado por uma dessas pessoas que têm uma inteligência
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acima da média, que queria cobrar uma taxa para chamar a polícia
quando a pessoa estivesse sendo assaltada. Houve um problema
sério porque fizemos algumas indagações: e se acontecer na sexta-
feira? E se não der tempo de ir ao banco pagar a taxa para chamar a
polícia? E se o bandido não esperar a pessoa chamar a polícia? Isso
é de rir. Essa matéria veio para ser votada. Apresentamos questões, e
o autor dessa matéria não apareceu. Queriam arrecadar de todas as
formas. Hoje a Polícia Militar não atende mais às ocorrências de
trânsito se não houver vítima. Não entendemos como é esse sistema,
já que pagamos IPVA, taxa de licenciamento e taxa de segurança.
Mas não temos mais segurança. Apresentaram um projeto de lei em
que, se a pessoa estivesse precisando da polícia, teria de fazer um
pagamento e escolher se o policial viria de bicicleta, moto ou carro.
Mas, antes, teria que ir ao banco pagar a taxa. Se fosse um caso de
emergência, a pessoa pediria para esperar e iria ao banco pagar para
que a polícia fizesse o BO. Às vezes falamos em forma de chacota e
tem que ser assim. Queremos que o Estado funcione.

Informaram-me que estavam criando uma taxa de R$12,00 para
quem quisesse acessar a TV Minas, que é do Estado, ou a Rádio
Inconfidência. São idéias realmente inovadoras, o que, aliás, é muito
próprio do Estado de Minas. Nosso Estado sempre inova no que é
principal.

Mas vejo, Deputado João Leite, que nesse projeto vem, às vezes,
uma casca de banana. Inseriram cobrança de ICMS do setor de
jornais, revistas, periódicos e livros, que são isentos, não por
benevolência da Secretaria de Fazenda ou do governo do Estado,
mas por dispositivo constitucional. A isenção está no art. 150 da
Constituição. Pois bem, colocaram no projeto cobrança de ICMS
dessas empresas, mesmo sabendo que é inconstitucional e que a
medida poderia trazer desgaste para o Governador.

Levantei a questão. Imediatamente, o Deputado Gilberto Abramo
apresentou uma emenda suprimindo o artigo, e veio uma orientação
do governo dizendo que aquilo não era exatamente assim. Enfim,
tentaram explicar, mas eu disse ao Deputado Mauri Torres, Líder do
Governo, para sumir com aquela justificativa, porque, se ela caísse na
imprensa, viraria, uma vez mais, uma chacota, uma brincadeira de
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alguém que, na tentativa de resolver as coisas, usava o nome do
governo sem saber o que estava fazendo.

Houve problema também no Projeto de Lei nº 1.585, que se refere
ao leite. O sindicato dos laticínios, a Ocemg, reagiu e colocou em
carta encaminhada ao Governador que eles se sentiam traídos pelo
governo do Estado e arrependidos de terem investido, porque a regra
tributária mudou ou queriam mudá-la no andar do jogo e de suas
atividades. Aliás, não sei se a carta chegou ao Governador. O
discurso sei que chegou, porque várias vezes falei aqui dessa carta
nesta tribuna. O governo teve de recuar.

Tenho dito que todos estamos acomodados. A sociedade se
acomodou. Todo o mundo está acomodado. O Tadeu disse muito
claramente: o Governador mandou, temos de votar. A meu ver, não é
dessa forma que estaremos contribuindo para o projeto do
Governador Aécio Neves, porque nós, Deputados, pessoal da
Fazenda, Governador e Assessor do Governador, estamos na política
de passagem. O Estado, este sim, permanece. E é deste Estado que
temos de tomar conta; é para com este Estado que temos de ter
responsabilidade, porque é deste Estado que também dependemos.
Políticos ou não, dependemos do Estado em vários setores.

Temos visto coisas acontecendo que, às vezes, nos deixam
revoltados e apreensivos. Estou fazendo este discurso para alertar.
Alertei quando aqui votamos o projeto de lei do Minas em Dia. Fiz
vários e vários discursos sozinho, porque, mesmo sabendo que o
projeto não iria adiante, ninguém queria discuti-lo. Por quê? Porque o
projeto foi elaborado na Secretaria de Fazenda com a Fiemg e com
consultores que vieram de fora. Digo isso com muita tranqüilidade,
porque esses consultores me visitaram. Tive reuniões com eles e
mostrei-lhes que o projeto não funcionaria daquela forma.

O governo levou a notícia para a televisão, fez um grande
estardalhaço na mídia, levou os Deputados ao Palácio e à Fiemg. Eu
disse ao Governador: “Governador, o projeto é muito bonito, mas é
preciso mandar para as faculdades de administração, para os caras
entenderem mais ou menos. Isso, na prática, não funcionará”. Muita
gente me achou radical, dizendo: “Antônio Júlio parece que quer
entender de tudo”. Lembro-me disso como se fosse hoje. O Projeto de
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Lei nº 1.585 não foi discutido, não passou pelas Comissões, veio
direto para o Plenário. Antes de se apresentar um substitutivo,
chegou-se a fazer um ante-substitutivo. Mesmo a gente
acompanhando, foram inseridos vários artigos de que não tínhamos
conhecimento.

Lembro-me, Deputado Antônio Carlos, da discussão do projeto de
anistia, que o governo Aécio Neves diz que não fez, mas já fez. Em
vez de se falar em redução de multa, falou-se de bônus. Entrava-se
no programa e tinha-se um desconto de adesão e um desconto para
fazer o pagamento, a que se chamou de bônus. Bônus e desconto
parece que não são a mesma coisa, mas, na verdade, só são palavras
diferentes.

A pessoa que me procurou ficou no meu gabinete umas três horas.
Fizemos análise de ponto por ponto, e fui mostrando a ele o equívoco
que estava naquela fórmula. Num determinado momento, perguntei-
lhe se era da turma nova da Secretaria de Fazenda. Ele me
respondeu que não, que era gaúcho, funcionário do Ministério da
Fazenda e estava prestando consultoria ao nosso Estado. Disse-lhe
que estava fazendo aquela pergunta, com todo o respeito, porque ele
não conhecia o nosso Estado e porque aquele projeto não iria
funcionar. E sabe o que funcionou no projeto? Nada. Sabe o que o
governo arrecadou com o projeto? Nada. O projeto não conseguiu sair
do lugar. Queriam fazer uma anistia e a fizeram, queriam fazer o
parcelamento, havia o bônus, queriam vender essa dívida para
prestigiar os bancos, não conseguiram formas de fazê-lo. Não havia
formas. O banco queria cobrar mais do Estado do que o próprio
Estado cobrava do contribuinte. Parece que tiveram responsabilidade
e viram que as coisas não funcionaram. Acontece com esse projeto a
mesma coisa. Ele, apesar de estar muito volumoso, não nos
interessou nas últimas horas. O Projeto nº 1.585 não interessou,
porque ele não interessa nada ao Estado, como não interessou a
própria anistia. Ele não acrescenta nada ao Estado. O Estado não vai
arrecadar aquilo que venderam ao Governador, ou seja,
R$600.000.000,00, R$700.000.000,00. Talvez, se deixassem os
Deputados elaborar o projeto da anistia, pudessem arrecadar esse
valor. Da forma que veio, ninguém vai pagar à vista. As pessoas têm
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64% de desconto para o pagamento em quatro vezes e 50% para
pagar em 15 anos. Qualquer menino de grupo faz essa conta, sabe
que é interessante pagar em 15 anos. Mesmo sendo a taxa Celic a
forma de correção, vale a pena, porque não precisamos
descapitalizar. Podemos, assim, alongar a dívida.

E agora vem mais uma benesse que votamos aqui. Além do
desconto da lei, o governo ainda está cancelando o que vier de cinco
anos para trás. Por isso, não vai haver arrecadação. Houve um
equívoco de quem orientou o governo. Os que estão nos ouvindo, os
que devem ao Estado aproveitem a oportunidade. Isso nunca mais vai
acontecer. Nas dívidas mais recentes, de cinco anos para cá, vamos
ter um desconto de 90% no pagamento à vista. E, se não tivermos
dinheiro, teremos 15 anos para pagar, com 50% de desconto, 40%
nos juros e 50% nas multas. É realmente uma benesse. Pela primeira
vez, vemos que esse projeto veio para ajudar o empresariado mineiro,
não para ajudar o governo mineiro a arrecadar. Há um mundaréu de
dívidas. Dizem que o governo tem R$26.000.000.000,00 para receber.
E ninguém sabe quando ele vai receber nem se vai receber. A
previsão é de arrecadar 5% do valor da dívida. Muitos dizem que
anistia é uma forma de beneficiar o mau pagador, com o que não
concordo, se você está inadimplente, não tem nenhuma possibilidade
de fazer qualquer tipo de negócio, nenhuma transação no Estado,
porque todo o nosso sistema está amarrado. A pessoa está
cadastrada em todos os jogos de cadastro de inadimplentes. Estou
alertando.

Votamos pelo projeto, mas não poderia deixar de falar sobre essa
minha preocupação. Acho que ainda há tempo de a Secretaria de
Fazenda e a Secretaria de Governo reverem essa emenda aqui
apresentada. Ela vai provocar um rombo nos interesses do governo
do Estado, no recebimento diário, inclusive. Querem fazer, vamos
fazer. Se querem prejudicar o governo, vamos fazê-lo, mas não com a
minha anuência. Votei porque não ia destacar esse artigo, porque
diziam que veio do governo. Sinto-me na obrigação, como mineiro,
como cidadão e como parlamentar, de fazer essa denúncia, Deputado
Paulo Cesar. Tenho feito várias denúncias aqui. Farei uma hoje, à
tarde, envolvendo também a Cemig. Vou fazer uma denúncia com
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fundamentos e documentos sobre o que a Cemig está fazendo. Ela
fez uma concorrência de R$456.000.000,00, eliminando as empresas
de Minas, optando por uma empresa que foi desclassificada no
primeiro “round” da licitação. Ela não preenchia os requisitos. Depois
foi contratada sem apresentar os documentos e a caução para a
complementação do investimento. Informaram-me ontem que o dono
dessa empresa é um político de fora de Minas Gerais, o que é ainda
mais grave. Se querem beneficiar alguém, devem beneficiar
empresários mineiros. Tiraram as empresas de Minas do certame, a
fim de jogarem para empresas de cidades de Goiás.

Espero que desta vez a Assembléia Legislativa encaminhe meu
requerimento, porque quero informações sobre esse decreto. Não vou
abrir mão disso. Se a Presidência desta Casa não pedir essas
informações à Secretaria de Fazenda e à Cemig, entrarei na Justiça
para consegui-las. Vou exigir do Tribunal de Contas que faça o
levantamento da anistia que está sendo concedida aqui, do
cancelamento do ICMS referente às compras feitas em 2003. Não
abrirei mão disso.

Estou avisando, Deputado Doutor Viana, Presidente em exercício,
porque, infelizmente, pedido de informações ao governo não sai da
mesa da Presidência desta Casa. Já apresentei vários requerimentos.
Por exemplo, queremos esclarecimentos sobre a negociação da MGI,
a respeito das ações que foram vendidas num dia por
R$1.400.000,00, mas, no dia seguinte, quem comprou as ações
conseguiu vendê-las por R$14.000.000,00. Quero explicações sobre
os contratos feitos com a Ademg, como são feitos os aluguéis lá. Não
temos informações sobre isso. Conheço o funcionamento da Ademg
porque fui Conselheiro de lá, como representante desta Casa.
Precisamos de informações para que possamos exercer o nosso
papel de parlamentar e de fiscal, mas não as temos. Como disse, não
abrirei mão dessas informações sobre a Cemig. A partir de amanhã,
exigirei do Tribunal de Contas ou do Ministério Público que dêem
atenção especial à licitação feita lá, porque parte do processo está
“sub judice”.

Existem indícios de equívocos cometidos pela Cemig. Além disso, a
empresa está fazendo excesso de propaganda. Talvez ache que com
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isso está imune e impune, que ninguém está acompanhando suas
ações, ninguém está acompanhando o que se passa lá. O Deputado
Paulo Guedes e eu estamos acompanhando o que está acontecendo
no Norte de Minas, onde vários poços artesianos não funcionam há
mais de três anos por falta de energia elétrica. Denunciei que o
Município de Papagaios estava sem água porque a Cemig não
conseguia colocar energia elétrica onde já tinha, porque havia o
posteamento, mas não havia energia para fazer funcionar a bomba do
poço artesiano. O Prefeito da cidade precisou alugar um gerador a
diesel para abastecer a cidade. Está acontecendo alguma coisa
errada.

Gostaria que os Deputados tomassem conhecimento desse decreto.
Pode estar certo, mas existe alguma coisa esquisita nele. Quero
explicações sobre essa coisa esquisita. Dizem que esse projeto foi
autorizado pelo Confaz. Quando desejam fazer algo equivocado usam
o Confaz, quando não querem não usam o Confaz. Esse projeto foi
articulado com o Ministério de Minas e Energia, mas isso ocorreu em
2003. Estamos praticamente em 2008. Essa compra foi feita há cinco
anos. Será que, coincidentemente, Deputado Rêmolo Aloise, fizeram
a mesma compra, as mesmas metragens, as mesmas quantidades?
Após cinco anos as compras estão sendo isentas de ICMS.

Essas compras trouxeram um grande problema fiscal para Minas
Gerais, porque parte delas não foi feita em nosso Estado, até porque
não fabricamos tudo. Esse material não é pouca coisa: 1 milhão de
peças, 1 milhão de metros, etc. Estou achando que esta é a semana
da doação.

Creio que esta seja a semana da doação, em que o Estado abre
mão das suas prerrogativas de arrecadar e cuidar bem de Minas
Gerais, pois está abrindo mão de tudo, dos benefícios, mas não abre
mão do decreto que isenta o pagamento da luz elétrica referente ao
projeto Luz para Todos, que está paralisado. Minas está atrasada,
porque esse projeto sempre foi nebuloso, já que o governo retirou as
empresas que prestavam o serviço de eletricidade e o entregou a três
grandes construtoras, as mesmas que, coincidentemente, construirão
o centro administrativo. No Estado, há algumas coincidências que não
desejamos chamar de falcatruas, para não dizer outras palavras.
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Como estamos aprovando o projeto do Deputado Sebastião Costa,
para a doação, pensei ser importante fazer essa manifestação, até
porque o Projeto de Lei nº 1.585 ainda será encaminhado para a
redação final às 14h30min. Espero que haja tempo para que alguém
alerte o governo sobre o que aprovamos aqui. Pela primeira vez,
aprovamos um projeto de anistia do governo, que não traz
praticamente nenhum benefício para o próprio. Até há uma
explicação, pois algumas pessoas da Secretaria de Fazenda estão
contra a anistia. Talvez até para dizer ao Governador: “Está vendo?
Fizemos a anistia e não arrecadamos nada. Isso não vale a pena, pois
beneficiamos os inadimplentes, pessoas que devem ao Estado”.

Foi inserido mais um monte de itens nesse projeto. Deputado
Adalclever Lopes, isso é o mais grave, porque esse projeto não foi
discutido na Comissão e não passou pela Comissão de Fiscalização
Financeira. Ele passou somente por uma discussão e veio a Plenário,
para onde retorna. Ontem, na hora de votar, tomamos conhecimento
de mais um substitutivo, o nº 4. Sempre que procurávamos a liderança
do governo, havia um técnico da Fazenda procedendo a uma
modificação no projeto. Eles realizaram uma grande mudança. Não se
trata de anistia, mas da administração interna da Secretaria de
Fazenda, no que diz respeito à cobrança, à tramitação dos processos
e à situação do Conselho do Contribuinte. Isso foi o mais importante.
Denominaram-no de Livro 2 e consta do projeto, por isso ficou tão
volumoso. Ele tinha apenas quatro páginas, mas, ao tramitar, foram
nascendo outras, e surgiu esse Livro 2. Não aceito isso. O Deputado
Jayro Lessa trabalhou muito bem nesse processo, pois não é fácil
enfrentar os técnicos da Fazenda, já que não têm a sensibilidade de
um político. Mas não precisavam inserir isso no meio do projeto.
Deveriam ter inserido no final. Parece ser uma forma de enganar os
Deputados, para que, quando tivessem a curiosidade de ver o projeto,
percebessem que, no meio do caminho, foi inserido o Livro 2, que
altera todo o sistema interno.

De acordo com os técnicos da Fazenda, há um objetivo com isso: a
facilitação da tramitação e a agilização de alguns prazos. Nesse ponto
há até uma lógica. Não entrei em detalhes, pois isso só é simples para
quem milita no dia-a-dia e conhece esse funcionamento, mas conheço
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bem a tributação, e realizamos várias mudanças no texto.
Eles queriam multar o transportador, quando passasse com a

mercadoria no posto fiscal, mesmo que estivesse com a nota fiscal no
porta-malas ou no porta-luvas do caminhão, em 10% sobre o valor da
mercadoria, e não do imposto. Tenho levantado esses problemas.
Minas Gerais está caminhando de marcha a ré. Se não tomarmos
providências em relação à questão tributária e de fiscalização em
nosso Estado, não receberemos novos investimentos, a não ser
aqueles que exploram o nosso minério, como tem acontecido, mas
não os que geram emprego e renda. As pessoas pensam 10, 15, 20
vezes, para virem para cá sofrer o dissabor por que passou o
sindicato dos laticínios, que se sentiu arrependido e enganado por ter
investido em Minas Gerais.

Já ouvi isso de uma empresa multinacional, quando lhe pedimos que
não desativasse suas unidades em Minas. E ela respondeu: não
queremos conversa, não acreditamos no seu governo. Ouvir isso foi a
maior decepção que já tive até hoje, como mineiro e como
parlamentar. E não vimos reação da classe política ou do governo. As
pessoas estão indo embora de Minas Gerais, porque acham que a
regra aqui muda muito rápido.

São essas as discussões que precisamos fazer, Sr. Presidente, e
aproveitei a discussão do projeto do Deputado Sebastião Costa, de
doação ao Município de Manhuaçu. Há ainda esse decreto de doação
e a assinatura da ordem de serviço, que foi uma doação para uma
empresa de Goiás. São apenas R$450.000.000,00; não é muito
dinheiro. E agora estão anistiando todas as dívidas com mais de cinco
anos.

Esta realmente foi uma semana de glória para o empresariado e
para o contribuinte mineiro. Há uma compensação disso que estou
falando. Até pelo excesso de fiscalização e de tributação do nosso
Estado, o governo está abrindo mão. Vamos cancelar as dívidas de
cinco anos para trás. Talvez seja em razão do excesso de tributação,
Deputado Rêmolo Aloise. O governo acha que já tributou demais, já
multou muito e agora abre mão, e as pessoas não precisam mais
pagar, se forem ultrapassados cinco anos.

O Deputado Weliton Prado (em aparte) - Deputado Antônio Júlio,
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queria parabenizar V. Exa., com certeza um dos Deputados desta
Casa que mais tem conhecimento da área tributária e fiscal. Ao longo
do ano e até na legislatura passada, V. Exa. foi muito incisivo em
relação às ações intransigentes da Secretaria de Fazenda, cujo
objetivo é arrecadar, arrecadar e arrecadar.

S. Exa. expôs muito bem os problemas relacionadas ao Projeto nº
1.585. Ontem mesmo falávamos que esse projeto está mais retalhado
que o Chucky, aquele personagem do filme de terror “Brinquedo
Assassino”. É, de fato, uma colcha de retalhos. Numa única tarde
houve quatro modificações, algo inadmissível. O Estado não vai
arrecadar o que deveria, e é uma grande contradição mesmo, porque,
de certa forma, em algumas áreas haverá aumento da carga tributária
com a criação de taxas. Estão aumentando o ICMS para a telefonia
Voiper, o que prejudicará a sociedade de Minas Gerais e todas as
universidades, que se estão adaptando ao sistema. Conseguiram até
recursos do governo federal para utilizar o sistema Voiper pela
internet. Está-se aumentando o valor do ICMS justamente para que as
empresas que trabalham nesse setor não sejam competitivas com as
empresas de telefonia celular e residencial fixa, ou seja, para
prejudicar a inserção dessas novas empresas no mercado, porque as
ligações ficam mais baratas. Fica claro que o projeto está
beneficiando o setor das empresas de telefonia. Em outros aspectos,
o projeto também aumenta a carga tributária.

Aproveito para parabenizar a Deputada Elisa Costa, Líder da nossa
Bancada. Tivemos ontem uma reunião com o fórum dos Reitores, com
a presença da Deputada Elisa Costa e do Deputado Carlin Moura. Por
emenda dessa Deputada, conseguimos diminuir o ICMS da conta de
energia elétrica das universidades de 18% para 6%, o que gera a
possibilidade de aumento do número de vagas no período noturno. A
expansão das universidades federais também foi uma grande vitória,
assim como a questão do IPVA. Quem teve o carro roubado teria os
recursos devolvidos, porque o Estado não garantiu a segurança.

Há algumas outras emendas, mas, no conjunto, o projeto realmente
é complexo, muito difícil de se interpretar. Os técnicos fazem isso de
propósito. Os melhores técnicos da Casa não conseguem, às vezes,
decifrar projetos enviados pelo Governador Aécio Neves. É
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justamente porque muda toda hora. Ninguém entende nada, é uma
bagunça geral. O projeto é totalmente desvirtuado. Fiquei
impressionado em saber que V. Exa. está com os documentos, com a
prova na mão de que o governo está beneficiando a Cemig com
remissão de ICMS sobre produtos que ela comprou. Não existe isso
em nenhum lugar do mundo. É uma afronta à legislação.

Aliás, a proposição feita pelo governo do Estado é totalmente ilegal.
Realmente não conseguimos entender. Esse projeto não deveria ser
votado agora. Deveria haver mais discussão, porque a carga tributária
do nosso Estado e do nosso País é muito pesada. O Estado de Minas
Gerais tem a carga tributária mais pesada de todos os Estados da
Federação. Deveríamos garantir, na reforma tributária em âmbito
nacional, alíquotas máximas de 25%. Com certeza, isso favoreceria o
consumidor de Minas Gerais, que, só com a cobrança de ICMS na
conta de energia elétrica, chega a pagar 47%.

Apresentamos uma emenda sobre isso, mas, infelizmente, não foi
aprovada. Apresentamos emenda para revogar a taxa de incêndio do
comércio e da indústria. Aliás, temos um questionamento no Supremo
Tribunal Federal. V. Exa. lembrou muito bem a questão da taxa que o
governo queria cobrar para chamar a polícia. Olhem que absurdo.
Tenho certeza de que o próprio Governador não tem conhecimento
disso.

Estamos preparando novamente ações como essa do Projeto de Lei
nº 1.585. Quero parabenizar o Deputado Antônio Júlio e dizer que
esta Casa não pode calar-se; temos de garantir a consolidação das
leis tributárias para que o setor produtivo, os pequenos e os
microempresários não fiquem sem norte, sem saber quais são as
regras estabelecidas pelo governo do Estado, que mudam toda hora
para favorecer os grandes e prejudicar os médios e os pequenos
empresários. Obrigado.

A Deputada Elisa Costa (em aparte) - Em primeiro lugar, quero
reconhecer o importante papel do Deputado Antônio Júlio
relativamente a vários temas discutidos aqui, especialmente este que
foi debatido não somente aqui, no Plenário, mas também nas
Comissões. Durante a tramitação desse projeto, o Deputado Antônio
Júlio se manifestou em todos os momentos, nas audiências, nas
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Comissões, no Plenário, durante a apresentação de emendas,
demonstrando preocupação com o Estado de Minas Gerais e para
que não haja um projeto que beneficie apenas alguns setores.

Quero solidarizar-se com a sua posição, Deputado Antônio Júlio.
Esse projeto traz problemas em sua concepção, porque, quando
pensamos numa legislação tributária, temos de pensar no conjunto do
Estado de Minas Gerais, nas suas potencialidades, nas suas
vocações, nos setores produtivos, na população como um todo, na
possibilidade de se arrecadar mais, nas regiões que precisam de
estímulo e incentivo para dinamizar a sua economia. Sendo um
projeto autorizativo, daremos resposta à guerra fiscal que permanece
entre outros Estados brasileiros, especialmente os de economias mais
consolidadas, como São Paulo. É por isso que acaba virando uma
colcha de retalhos.

Minas Gerais tem de ter um projeto próprio de desenvolvimento,
baseado na realidade econômica, social, cultural e política. A partir
daí, deve estimular setores para o desenvolvimento, o crescimento: o
polo siderúrgico, o pólo minerador, o setor agropecuário, a agricultura
familiar, o setor das pedras preciosas, para saber, de fato, quais são
as locações. Assim, deve ter um projeto de legislação que também
estimule os setores a se desenvolverem.

Quero também falar que as desonerações que temos feito na
Assembléia Legislativa e no próprio projeto acabam beneficiando o
capital e, muitas vezes, retiram recursos dos nossos Municípios.
Falam que existe uma concentração de recursos no governo federal, e
concordo que é preciso descentralizar cada vez mais, mas o Estado
de Minas Gerais também centraliza recursos e dificulta que os
investimentos cheguem às nossas Prefeituras.

Estamos, na verdade, discutindo uma concepção de legislação
tributária do Estado de Minas Gerais para que se possa arrecadar
mais e retribuir ao povo com políticas sociais. Que os impostos sejam
bem aplicados, especialmente nas políticas de saúde, assistência
social e educação, que é a grande reivindicação do nosso Estado.

Finalizando, já que o governo federal está apresentando a proposta
de reforma tributária, fico pensando, Deputado Antônio Júlio, como
será aprovar uma reforma tributária em nível federal. Se aqui, com 77
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Deputados, com expressões regionais de Minas Gerais, com a
exigência de muitos setores produtivos de redução e de renúncia de
impostos, já foi uma enorme dificuldade - mais de três meses para ser
aprovado -, imaginem em relação ao Brasil, continental como é, com
tantas regiões e tantos Deputados e Senadores, com tantos
interesses de governo, especialmente dos Estados mais ricos.

Vou torcer para que o projeto chegue à Câmara Federal, para que
haja um grande acordo nacional e se faça uma verdadeira reforma
tributária neste país. Que cada vez mais a população seja menos
onerada e que o resultado dos tributos chegue em benefícios sociais
para toda a população.

Quero também lamentar, Deputado Antônio Júlio, a derrota do
Presidente Lula, que considero derrota do povo brasileiro. Não se
poderia, num curto espaço de tempo, retirar um tributo de
R$40.000.000.000,00, especialmente recursos que seriam destinados
à saúde. Então, todos nós fomos prejudicados por essa derrota da
CPMF. Defendi nos debates que a alíquota fosse gradativamente
reduzida e que, com a arrecadação e a reforma tributária, ao longo
dos próximos anos não tivéssemos mais esses nem outros tributos
que oneram a carga tributária nacional e também a de Minas Gerais.
Infelizmente essa não foi a compreensão. A derrota foi de todos, até
mesmo do próprio PSDB; a derrota foi do povo brasileiro,
especialmente do SUS, que vai perder mais recursos e mais
investimentos.

Precisamos refletir melhor. Quando o PT era Oposição mas nunca
tinha sido governo, votou contrariamente. A partir do momento em que
compreendeu que esse recurso era necessário ao País, compreendeu
também, como governo, a sua necessidade. E quem já governou
deveria ter uma compreensão melhor desse tributo para melhorar a
qualidade de vida do povo brasileiro. Faço esse registro apenas para
lamentar. Ninguém de nós quer mais tributos, nenhum legislador quer
criar novos impostos.

Finalizo, Deputado Antônio Júlio, dizendo ao Presidente Lula para
ter muita sabedoria, para reunir todos os partidos políticos e fazer uma
boa avaliação neste momento, para que não haja prejuízos ao
orçamento da União, aos Estados, aos Municípios e ao povo
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brasileiro. Que ele saiba avaliar de onde poderá retirar os recursos.
Deixamos aqui o nosso grito, para que não haja corte de recursos nos
programas sociais, especialmente no Bolsa Família, nos projetos e
políticas da educação, da saúde, enfim, que não haja corte de
recursos nas políticas sociais que atingem diretamente nossa
população.

Tenho certeza de que esse é o sentimento do Presidente Lula, que,
com cuidado, maturidade e muita sabedoria, ouvirá os partidos, todas
as representações da Câmara e do Senado a fim de tomar a melhor
decisão quanto a fazer os cortes e não haver prejuízos para o povo
brasileiro nem para ninguém. No meu entendimento, não houve vitória
de ninguém, mas derrota do povo brasileiro. Por essa razão, sei que o
Presidente terá o cuidado necessário para não fazer cortes naquilo
que prejudicará especialmente as pessoas que chegam para ser
atendidas pelo SUS, os mais pobres e os que precisam da proteção
social do Estado brasileiro, compreendendo os Municípios, os Estados
e o Distrito Federal.

Parabéns por seu pronunciamento e posicionamento nesta Casa
Legislativa. Muito obrigada.

O Deputado Antônio Júlio - Obrigado, Deputada Elisa Costa. Talvez
a queda da CPMF seja reflexo do que estamos votando. O governo do
Estado também está desonerando todos aqui. Estou vendo um
caminho da desoneração e talvez uma forma inovadora de resolver os
problemas sem dinheiro. Vamos ter de esperar, porque sabemos que
a não-prorrogação da CPMF infelizmente trará muita dificuldade
financeira para o País. O Deputado Rêmolo Aloise está ansioso.

O Deputado Rêmolo Aloise (em aparte) - Nobre Deputado Antônio
Júlio, vou me abster de falar sobre sua conduta parlamentar nesta
Casa. Pelo tempo que V. Exa. se encontra nesta Casa, não há
necessidade de coroá-lo com lantejoulas e serpentinas, muito menos
com confetes. Pelo mapeamento dos gabinete, V. Exa. já usou essa
tribuna por um percentual altíssimo em relação aos demais
Deputados, Líder do PMDB, Deputado Adalclever Lopes.

Aproveito para contestar totalmente, sem tirar sequer uma vírgula, a
Líder do PT, Deputada Elisa Costa, que acabou de fazer um aparte a
V. Exa., desvirtuando totalmente o Projeto de Lei nº 1.585, que, no
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meu entender, já é matéria vencida e com voto da Bancada da nobre
Deputada Elisa Costa.

Deputado Antônio Júlio, tenho certeza absoluta de que, se os 77
Deputados que se encontram nesta Casa fizessem 0,1% daquilo que
podemos fazer em relação a este projeto da anistia, já seria o
suficiente. Digo-lhes com muita certeza que poucos conhecem o que
foi votado. V. Exa. é da Comissão de Fiscalização Financeira, atento
às coisas que acontecem na área tributária. V. Exa. conduziu duas
anistias, e eu estava presente. As anistias anteriores nada mais eram
do que o que se praticou na noite de ontem nesta Casa, Deputado
João Leite. Matéria antiga, dos “memoraristas”, daqueles que ainda
têm neurônios na região occipital, onde se reserva o passado. Mas
quando há degeneração dos dendritos, ligações neuronais, a memória
vai envelhecendo.

Acho que ninguém aqui chegou ainda à fase do envelhecimento
neuronal, principalmente o nobre locutor, ou melhor, orador, Deputado
Antônio Júlio, que é homem de memória invejável.

Deputado Antônio Júlio, nunca houve, neste Estado, ações tão
materializadas como há neste governo. Se olharmos a área da saúde
- sou médico há 34 anos -, nunca se fez tanto em prol da saúde deste
Estado. Aqui falo como médico, aqui falo como paciente, aqui falo
como ex-proprietário de hospital somente credenciado pelo SUS. E aí
vem esse sarapatel, dizendo que a CPMF, que todo mundo fala, fala...
Quando o Dr. Adib, no governo Fernando Henrique, em 1994, após
uma incursão no Congresso Nacional, conseguiu a aprovação de
0,3% para a saúde, ele notou que o desvio estava sendo praticado.
Simplesmente disse: não dá para continuar. Aí vai, Deputado Antônio
Júlio, a questão maior do meu aparte a V. Exa. A questão da saúde
não tem nada a ver com o que foi discutido pela Deputada Elisa
Costa. Com muito respeito, saúde é aptidão. Se você não tiver aptidão
para ser um tribuno, um tributarista, para desenvolver ações relativas
às questões que suscitei, de nada adiantará. Tenho certeza absoluta,
meu caro colega médico Doutor Viana, de que ao atender uma criança
na hora da dor, da gastroenterite, da pneumonia, da encefalite virótica,
que V. Exa. conhece muito bem, não será a CPMF, o dinheiro, que o
levará a cuidar bem, como tem feito, de seu paciente. Vem ajuda?
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Sim. Através de dinheiro? Tem de haver. Mas não se diga que o Brasil
está prejudicado porque deixou de receber essa contribuição. Saúde
não é por aí, não. Saúde é por aptidão de equipes. Imagine V. Exa.
fazendo uma craniotomia total, por um tumor de hipófise. É preciso ter
aptidão para se chegar até essa glândula que muitos nem sabem
onde fica, se existe e para que serve. É, João, fica na porção posterior
do crânio. V. Exa. conhece um pouco de anatomia craniana, razão
pela qual o cumprimento, assim como pela dedicação profunda aos
problemas do povo de Minas Gerais.

Deputado Antônio Júlio, alguma coisa de bom há nesse projeto. E
digo isso com muita tranqüilidade porque o nobre Deputado Weliton
Prado disse que praticou ações na área da educação. As
universidades foram contempladas através de emendas que não
foram dele, mas deste Plenário. Não se pode confundir, Doutor Viana,
o que se materializa aqui, porque é feito por estes Deputados por
meio da Comissão de Redação Final. A proposta, sim. Mas a
finalização, o último nó que se dá dá-se no todo. Deputado Antônio
Júlio, entendo-o e concordo com V. Exa., mas não posso deixar de
dizer que o atual governo, de que muito pouco tenho participado, fez
muito para a saúde, a educação e outros setores. Tivemos a
oportunidade de olhar esse projeto. Se não foi olhado e foi aceito, é
porque a maioria assim o fez. Não quero considerar o projeto
embuchado. Desde o primeiro dia, V. Exa. disse que as “buchas” da
doação do terreno, cujo projeto é de autoria do Deputado Dinis
Pinheiro, não tirou sementes. Mas a bucha foi tributada em 12%. A
bucha serve para alguma coisa, principalmente para limpar a sujeira
de algumas partes do corpo humano. Se não fosse a bucha, talvez a
sujeira continuasse. Quero dizer a V. Exa. que, alguma coisa de
positivo, pelo menos, sobrou daquilo que votamos.

Em relação aos R$5.000,00 anistiados, V. Exa. sabe muito bem que
as custas processuais a serem pagas são maiores que os valores a
serem recebidos. V. Exa. sabe que essa ação foi feita em função de
débitos que jamais seriam recebidos e para fazer uma limpeza nos
arquivos da Secretaria de Fazenda.

Espero que V. Exa. tenha me compreendido, assim como
compreendo V. Exa. Não poderia deixar de dizer que, pelo menos,
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alguma coisa foi feita e haverá resultado. Tentaremos fazer o que não
foi feito quando pudermos. Agradeço a sua paciência. Espero que os
Deputados tenham entendido aonde eu quis chegar, nobre Presidente
Doutor Viana. Nesta Casa, se V. Exa. não expressa a sua palavra,
passa a ser uma figura inócua e, praticamente, fora de todo o
processo. Muito obrigado, Antônio Júlio, por ter-me concedido aparte
tão longo.

O Deputado Antônio Júlio - Muito obrigado, Deputado Rêmolo
Aloise. É um prazer ouvir essa importante voz de conhecimentos
técnicos e científicos. V. Exa. sempre acrescenta algo a todos os
discursos que temos a oportunidade de proferir. Concedo aparte ao
Deputado Adalclever Lopes, Líder do PMDB.

O Deputado Adalclever Lopes (em aparte) - Deputado Antônio Júlio,
V. Exa. sempre expressou preocupação em relação aos projetos
desta Casa, ainda mais quando se refere à questão tributária. Trata-se
de uma preocupação de todo o PMDB de Minas Gerais e do Brasil.
Sabemos que V. Exa., pela experiência e dedicação, tem essa
preocupação, que é de todos nós. Em nome do PMDB e de toda a
nossa bancada, nos colocamos à disposição de V. Exa. Todas as
preocupações que V. Exa. expressar serão nossas e do povo de
Minas Gerais.

Parabéns, Antônio Júlio, pela sua condução e participação. Se
tivermos um bom projeto, Doutor Viana, será graças aos que muito
bem trabalharam nas Comissões, inclusive o nosso querido Deputado
Antônio Júlio. Muito obrigado.

O Deputado Antônio Júlio - Obrigado, nosso Líder. Sei que o nosso
tempo está se encerrando, já que tivemos a participação de alguns
companheiros que tiveram a oportunidade de se manifestar, mas
quero levantar ainda outra questão. Estou tentando descobrir,
Deputado João Leite, se deveria haver anistia também em relação às
taxas florestais. O governo se equivocou. A Secretaria de Meio
Ambiente baixou o Decreto nº 44.309, que virou chacota. Uma pessoa
que pesca com vara é multada em R$500,00; o que usa cisterna, em
R$5.000,00; o que tira água para fazer sua lavoura de 2ha ou 3ha, em
R$15.000,00. O decreto está errado. Disse ao Presidente e aos
companheiros do PSDB que esse decreto tem de ser revogado. O
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Domingos Sávio sabe disso, já falou, mas ele não é revogado, o que
gera dificuldades políticas ao Governador.

Doutor Viana, outro assunto que precisamos discutir é que o
governo tem de tomar conhecimento de que esse decreto tem de ser
suspenso até se fazer outro, porque não se pode ficar sem taxa, sem
multa, senão haveria grande desconforto em relação à questão
ambiental. Estaremos aqui, na parte da tarde, para fazer outros
pronunciamentos e trazer outros documentos, principalmente no que
diz respeito à Cemig, além desse decreto, a forma como foi feita a
última licitação.

O Sr. Presidente - Não há outros 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 1º turno, o Projeto de Lei nº 1.817/2007.
À Comissão de Fiscalização Financeira.

Questão de Ordem
O Deputado João Leite - Sr. Presidente, V. Exa. pode perceber que

não temos quórum para continuar os trabalhos. Peço que encerre, de
plano, a reunião.

Encerramento
O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de

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

* - Sem revisão do orador.

ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL
PARA EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUIÇÃO Nº 22/2007, EM 24/10/2007
Às 9h9min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Agostinho Patrús Filho, Sebastião Costa e Fahim Sawan, membros da
supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado
Adalclever Lopes. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Agostinho Patrús Filho, declara aberta a reunião e, em
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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 a matéria
constante na 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 2º turno, na forma
do Substitutivo nº 1, apresentado, da Proposta de Emenda à
Constituição nº 22/2007 (relator: Deputado Sebastião Costa).
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos desta Comissão.

Sala das Comissões, 24 de outubro de 2007.
Agostinho Patrús Filho, Presidente - Sebastião Costa - Fahim

Sawan.
ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA

EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 25/2007 NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 4/12/2007
Às 14h47min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Antônio Júlio, Rômulo Veneroso (substituindo este ao Deputado Délio
Malheiros, por indicação da Liderança do PV) e Wander Borges
(substituindo o Deputado Lafayette de Andrada, por indicação da
Liderança do BSD), membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, o Presidente “ad hoc”, Deputado Antônio Júlio,
declara aberta a reunião e informa que, por se tratar da primeira
reunião, não há ata a ser lida. A Presidência informa que a reunião se
destina a eleger o Presidente e o Vice-Presidente e designar o relator.
O Presidente determina a distribuição das cédulas de votação e
convida o Deputado Wander Borges para atuar como escrutinador.
Procedida a apuração dos votos, são eleitos os Deputados Antônio
Júlio e Lafayette de Andrada, para Presidente e Vice-Presidente,
respectivamente. Em seguida é empossado o Presidente e designada
a Deputada Elisa Costa para relatar a matéria. Cumprida a finalidade
da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,



3070

convoca os membros da Comissão para a próxima reunião, conforme
edital a ser publicado, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2007.
Antônio Júlio, Presidente - Elisa Costa - Délio Malheiros.
ATA DA 28ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO,

INDÚSTRIA, COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 12/12/2007
Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Cecília Ferramenta e os Deputados Vanderlei Miranda, Bráulio Braz e
Eros Biondini, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Vanderlei Miranda, declara aberta
a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento da Deputada
Cecília Ferramenta, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a
qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar
a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da
Comissão. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada um
por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 1.616, 1.630,
1.632, 1.638 e 1.664/2007. O Deputado Vanderlei Miranda avoca a si
a relatoria do Requerimento nº 1.663/2007. Submetido a discussão e
votação, é aprovado o Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº
1.641/2007. 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 dezembro de 2007.
Vanderlei Miranda, Presidente - Cecília Ferramenta - Eros Biondini.

ATA DA 12ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
REDAÇÃO NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 13/12/2007
Às 9h35min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Gláucia Brandão e os Deputados Lafayette de Andrada, Agostinho
Patrús Filho e Gilberto Abramo, membros da supracitada Comissão.



3071

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Lafayette de
Andrada, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento da Deputada Gláucia Brandão, dispensa a leitura da ata
da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a discutir e votar pareceres sobre proposições em
fase de redação final e acusa o recebimento das seguintes
proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir:
Projetos de Lei nºs 458 e 1.091/2007 (Deputado Agostinho Patrús
Filho); 1.480 e 1.481/2007 (Deputada Gláucia Brandão); 1.645 e
1.659/2007 (Deputado Gilberto Abramo). Passa-se à 1ª Fase da 2ª
Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação de
pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após
discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os
Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 458/2007 (relator:
Deputado Agostinho Patrús); 1.480 e 1.481/2007 (relatora: Deputada
Gláucia Brandão) e 1.645/2007 (relator: 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 de Redação Final dos Projetos de
Lei nºs 1.091/2007 (relator: Deputado Agostinho Patrús) e 1.659/2007
(relator: Deputado Gilberto Abramo). Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Rosângela Reis - Gláucia

Brandão.
ATA DA 28ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

DIREITOS HUMANOS NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA
DA 16ª LEGISLATURA, EM 14/12/2007

Às 9h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Durval Ângelo e João Leite, membros da supracitada Comissão. O
Presidente, Deputado Durval Ângelo, declara aberta a reunião,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
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aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a discutir, em audiência
pública, a situação dos moradores do Bairro Jardim Florença, em
Ribeirão das Neves. A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião
para ouvir o Sr. Willian Santos, advogado, e a Sra. Maria Carias da
Silva, moradora do citado bairro, os quais 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. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte
(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação de
proposições da Comissão. O Deputado Durval Ângelo apresenta
requerimentos e informa que não há quórum para votação e que a
matéria será apreciada na próxima 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, 20 de dezembro de 2007.
Luiz Tadeu Leite, Presidente - João Leite - Zé Maia - Vanderlei

Miranda.
ATA DA 8ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO

AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 14/12/2007

Às 10h15min, comparece no auditório da Câmara Municipal de
Brasilândia de Minas o Deputado Almir Paraca, membro da
supracitada Comissão. Nos termos do § 3º do art. 125 do Regimento
Interno, o Presidente em exercício, Deputado Almir Paraca, declara
aberta a reunião e, nos termos do art. 120, inciso III, do Regimento
Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, dá-a por
aprovada e a subscreve. A Presidência informa que a reunião se
destina a discutir, em audiência pública, a exploração de gás natural
nas Bacias dos Rios Paracatu e São Francisco. O Presidente
comunica o recebimento das seguintes proposições, em 1º turno, para
as quais foram designados os relatores citados a seguir: Projetos de
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Lei nºs 1.764/2007 (Deputado Inácio Franco) e 1.888/2007 (Deputado
Sávio Souza Cruz). A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião
para ouvir os Srs. João Carlos do Couto e Djalma Abrantes,
respectivamente, Prefeito Municipal e Presidente da Câmara
Municipal de Brasilândia de Minas; José Botelho Neto, Diretor do
Departamento de Política de Exploração e Produção de Petróleo e
Gás Natural, representando o Sr. João José de Nora Souto, Secretário
de Petróleo, Gás Natural e Combustíveis Renováveis do Ministério
das Minas e Energia; Paulus Van der Ven, Gerente de Exploração da
Petrobras; Durval Borba Bittencourt Júnior, Gerente de Segurança,
Meio Ambiente e Saúde da mesma empresa; Afonso Mauro Filho,
Líder Técnico da concessão BTSF-2 junto à parceria entre Petrobras e
British Gas; Marcelo Franco, Coordenador do Programa de Energia da
Secretaria de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, representando o
Sr. Alberto Duque Portugal, titular dessa Pasta; Renato César Salgado
Fonseca, Assessor da Presidência da Companhia de
Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais - Codemig -,
representando o Sr. Oswaldo Borges da Costa Filho, Diretor-
Presidente desse órgão; e Rogério Correia, Delegado Estadual do
Ministério de Desenvolvimento Agrário, que são convidados a tomar
assento à mesa. O Presidente, autor do requerimento que deu origem
ao debate, tece suas considerações iniciais. Logo após, passa a
palavra aos convidados para que façam suas exposições. Abertos os
debates, segue-se ampla discussão, conforme consta das notas
taquigráficas. A Presidência retoma os trabalhos ordinários da
reunião. Passa-se à 3ª Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e votação de proposições da Comissão. O Deputado Almir
Paraca apresenta, para ser apreciado oportunamente, requerimento
em que pleiteia seja solicitado à Agência Nacional de Petróleo - ANP -
que as áreas de exploração de gás arrematadas pela empresa
Geobrás durante a sétima rodada de licitações, hoje abandonadas,
sejam ofertadas a outras empresas. Cumprida a finalidade da reunião,
o Presidente agradece o comparecimento dos convidados e demais
participantes, que prestaram importantes informações; agradece ao
Sr. Djalma Abrantes pela cessão do auditório para a realização deste
evento, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião
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ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2007.
Sávio Souza Cruz, Presidente - Wander Borges - Almir Paraca -

Fábio Avelar - Inácio Franco.
ATA DA 36ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 19/12/2007

Às 9h25min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Elmiro Nascimento, Ademir Lucas, André Quintão, Inácio Franco e
Sávio Souza Cruz (substituindo este ao Deputado Ivair Nogueira, por
indicação da Liderança do PMDB), 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. Passa-se à 1ª
Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e
votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do
Plenário. A Presidência determina a retirada de pauta do Projeto de
Lei Complementar nº 34/2007 e, no 2º turno, dos Projetos de Lei nºs
1.677, 1.760, 1.770, 1.805, 1.854, 1.876/2007; no 1º turno, do Projeto
de Lei Complementar nº 37/2007 e do Projeto de Lei nº 755/2007.
Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a
discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do
Plenário. Submetido a votação é aprovado o Requerimento nº
1.670/2007, 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, 19 de dezembro de 2007.
Elmiro Nascimento, Presidente - Ademir Lucas - Chico Uejo - Inácio

Franco.
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