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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 2 DE FEVEREIRO DE 2007

ATA
ATA DA REUNIÃO PREPARATÓRIA, EM 1º/2/2007

Presidência dos Deputados Hely Tarqüínio e Alberto Pinto Coelho
Sumário: Abertura - Composição da Mesa - Destinação da reunião -

Entrada de bandeiras - Execução do Hino Nacional - Posse dos
Deputados - Apresentação musical - Suspensão e reabertura da
reunião - Eleição da Mesa - Posse dos membros da Mesa - Instalação
da 16ª Legislatura - Instalação da 1ª Sessão Legislativa Ordinária -
Palavras do Sr. Presidente - Leitura da mensagem governamental -
Decisão Normativa da Presidência nº 16 - Exibição de vídeo -
Encerramento.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Hely Tarqüínio) - Às 14h15min, declaro

aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo
mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. A Presidência convida os
Deputados eleitos e diplomados Sebastião Costa e Ivair Nogueira
para exercerem, respectivamente, as funções de 1º-Secretário e de
2º-Secretário.

Composição da Mesa
O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa os Exmos. Srs.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Vice-Governador do Estado,
representando o Governador, Aécio Neves; Desembargador Orlando
Carvalho, Presidente do Tribunal de Justiça; Jarbas Soares Júnior,
Procurador-Geral de Justiça; Ronaldo Vasconcellos, Vice-Prefeito
Municipal de Belo Horizonte, representando o Prefeito, Fernando
Pimentel; General de Divisão João Roberto de Oliveira, Comandante
da 4ª Região Militar e da 4ª Divisão de Exército; Vereador Totó
Teixeira, Presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte; Coronel-
Aviador Manoel Luiz Guedes, representando o Comandante do Centro
de Instrução e Adaptação da Aeronáutica, Brigadeiro-do-Ar Antônio
Franciscangelis Neto; e Conselheiro Eduardo Carone Costa,
Presidente do Tribunal de Contas.

Destinação da Reunião
O locutor - Destina-se esta reunião à posse dos Deputados eleitos e
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diplomados para a 16ª Legislatura da Assembléia Legislativa do
Estado de Minas Gerais, à eleição da Mesa para o biênio 2007-2008 e
à instalação da 16ª Legislatura e da 1ª Sessão Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura.

Entrada de Bandeiras
O locutor - Convidamos os presentes a assistir, de pé, à entrada

solene da Bandeira Nacional, conduzida por um cadete da Polícia
Militar de Minas Gerais, e da bandeira de Minas Gerais, conduzida por
um cadete do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais.
Acompanham os cadetes os artistas plásticos Yara Tupinambá e
Rodrigo de Castro, filho do escultor mineiro Amílcar de Castro. Os
artistas representam a sociedade, com suas obras eternizadas nesta
Casa. A pintura em painel pode ser vista no 2º andar do Palácio da
Inconfidência, e a escultura, símbolo do legislativo mineiro, fica no
Largo das Bandeiras.

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

será interpretado pelo Coral da Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais, sob a regência do Maestro Guilherme Francisco
Furtado Bragança.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.
Posse dos Deputados

O locutor - Convidamos os presentes a ouvirem, de pé, o
compromisso de posse, que será prestado pelo Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - “Prometo defender e cumprir as Constituições e
as leis da República e do Estado, bem como desempenhar, leal e
honradamente, o mandato que me foi confiado pelo povo mineiro.”

- O Sr. Presidente assina o termo de posse.
O Sr. Presidente - O Sr. 1º-Secretário vai proceder à chamada das

Deputadas e dos Deputados eleitos e diplomados para a 16ª
Legislatura. A Presidência esclarece às Deputadas e aos Deputados
que, quando forem chamados, deverão, individualmente, de pé,
prestar o juramento, pronunciando as palavras “Assim o prometo” e,
logo em seguida, assinar o termo de posse, que se encontra na
bancada entre as duas tribunas. Esclarece, ainda, que, em
conformidade com o inciso III do art. 6º do Regimento Interno, o
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compromissando não poderá, no ato da posse, fazer declaração oral
ou escrita, ou ser representado por procurador. Com a palavra, o Sr.
1º-Secretário.

O Sr. 1º-Secretário (Deputado Sebastião Costa) - ( - Faz a
chamada.)

- Prestam o compromisso de posse e assinam o livro os Deputados
e as Deputadas:

Adalclever Lopes - Ademir Lucas - Agostinho Patrús Filho - Alberto
Pinto Coelho - Alencar da Silveira Jr. - Almir Paraca - Ana Maria
Resende - André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro -
Antônio Júlio - Arlen Santiago - Bráulio Braz - Carlin Moura - Carlos
Mosconi - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Chico
Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Délio Malheiros - Delvito
Alves - Dilzon Melo - Dimas Fabiano - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz -
Domingos Sávio - Doutor Viana - Durval Ângelo - Elbe Brandão - Elisa
Costa - Elmiro Nascimento - Eros Biondini - Fábio Avelar - Fahim
Sawan - Getúlio Neiva - Gil Pereira -  Gilberto  Abramo - Gláucia
Brandão - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Inácio Franco - Ivair
Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - José Henrique - Juninho Araújo -
Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro -
Luiz Tadeu Leite - Marcus Pestana - Maria Lúcia - Mauri Torres -
Neider Moreira - Padre João - Paulo Cesar - Paulo Guedes - Pinduca
Ferreira - Rinaldo Valério - Roberto Carvalho - Rômulo Veneroso -
Rosângela  Reis - Ruy Muniz - Sargento Rodrigues - Sávio Souza
Cruz - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Tiago Ulisses -
Vanderlei Miranda - Walter Tosta - Wander Borges - Weliton Prado -
Zé Maia - Zezé Perrella.

O Sr. Presidente - No exercício da Presidência da Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais, declaro empossados as
Deputadas e os Deputados que prestaram compromisso nesta
reunião.

Apresentação Musical
O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o instrumentista Waldir

Silva, que apresentará a música “Carinhoso”, de Pixinguinha,
acompanhado pelo Coral da Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais, sob a regência do maestro Guilherme Francisco
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Furtado Bragança.
- Procede-se à apresentação musical.
O locutor - Agradecemos, pela participação neste evento, à Polícia

Militar, ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais, ao
Coral da Assembléia e ao instrumentista Waldir Silva. Solicitamos aos
presentes que aguardem, nos seus lugares, a saída dos componentes
da mesa de honra.

Suspensão da Reunião
O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião por 15

minutos, para que os convidados se retirem do Plenário.
Manifestamos às autoridades e convidados presentes os
agradecimentos do Poder Legislativo pelo comparecimento a esta
solenidade. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião
O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos.

Eleição da Mesa
O Sr. Presidente - Daremos início à eleição da Mesa da Assembléia

para o biênio 2007-2008. A Presidência convida os Srs. Deputados
Sebastião Costa e Ivair Nogueira para exercerem, respectivamente,
as funções de 1º-Secretário e de 2º-Secretário. A Presidência dará,
neste instante, início ao processo de eleição dos membros da Mesa
da Assembléia para o biênio 2007-2008. Convido os Deputados André
Quintão e João Leite para atuarem como escrutinadores. A
Presidência informa ao Plenário que, em conformidade com o inciso I
do art. 9º do Regimento Interno, encerrou-se às 12 horas de hoje o
prazo para registro de candidatos à eleição da Mesa da Assembléia.
Com a palavra o 1º-Secretário, para que proceda à apresentação das
chapas e das candidaturas individuais registradas.

O Sr. 1º-Secretário (Deputado Sebastião Costa) - Até as 12 horas de
hoje foram registradas as seguintes candidaturas: para Presidente, o
Deputado Alberto Pinto Coelho; para 1º-Vice-Presidente, o Deputado
Doutor Viana; para 2º-Vice-Presidente, o Deputado José Henrique;
para 3º-Vice-Presidente, o Deputado Roberto Carvalho; para 1º-
Secretário, o Deputado Dinis Pinheiro; para 2º-Secretário, o Deputado
Tiago Ulisses; e, para 3º-Secretário, o Deputado Alencar da Silveira
Jr.
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O Sr. Presidente - Nos termos do art. 83 do Regimento Interno, que
dá ao Presidente, como fiscal da ordem, competência para tomar as
providências necessárias ao funcionamento normal das reuniões, a
Presidência estabelece as seguintes normas complementares para a
eleição da Mesa da Assembléia para o biênio 2007-2008: os
envelopes para a votação, devidamente rubricados, serão entregues,
pelos escrutinadores, às Deputadas e aos Deputados à medida que
estes forem sendo chamados pelo Sr. Secretário; as Deputadas e os
Deputados deverão se dirigir à cabine de votação, cada um por sua
vez, e apenas quando chamados. Deverão colocar nos envelopes as
cédulas contendo o nome de seu candidato a Presidente, 1º-Vice-
Presidente, 2º-Vice-Presidente, 3º-Vice-Presidente, 1º-Secretário, 2º-
Secretário, 3º-Secretário.

Somente poderão ser colocadas dentro da sobrecarta as cédulas
oficiais de votação, fornecidas pela Mesa da Assembléia,
confeccionadas em papel próprio e de acordo com as especificações
desta Presidência. Não será aceito nenhum sinal, procedimento nem
material que possa identificar o voto. O voto com qualquer tipo de
identificação será anulado. Fica proibida a presença de qualquer
Deputado, exceto a daquele que estiver votando, próximo à cabine de
votação e nas escadas de acesso a ela. O Sr. Secretário deverá
aguardar que cada Deputado conclua a votação, para chamar o
seguinte. Em caso de cédulas repetidas para o mesmo cargo, será
considerado apenas um voto. Em caso de cédulas diferentes para o
mesmo cargo, o voto para o cargo será anulado.

O Sr. Presidente - A Presidência solicita ao 1º-Secretário que
proceda à chamada para votação das Deputadas e dos Deputados, os
quais receberão dos escrutinadores os envelopes devidamente
rubricados. A Presidência lembra ao 1º-Secretário que deverá
aguardar que cada Deputado conclua a votação, para chamar o
seguinte. Com a palavra, o 1º-Secretário, para proceder à chamada
das Deputadas e dos Deputados.

O Sr. 1º-Secretário - (- Faz a chamada.)
- Depositam seus votos na urna a totalidade dos Deputados com

assento nesta Casa.
O Sr. Presidente - A Presidência recomenda aos escrutinadores que
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procedam à abertura da urna e à verificação da coincidência do
número de sobrecartas com o de votantes.

- Procede-se à conferência do número de sobrecartas com o de
votantes.

O Sr. Presidente - Votaram 77 Deputados. Foram encontradas na
urna 77 sobrecartas. Os números conferem. A Presidência solicita aos
escrutinadores que procedam à abertura das sobrecartas e à
separação das cédulas, de acordo com os cargos a serem
preenchidos. As sobrecartas deverão ser abertas uma a uma.
Havendo qualquer fato que possa ensejar dúvida, deverá ser
comunicado imediatamente a esta Presidência. Em caso de cédulas
repetidas para o mesmo cargo, será considerado apenas um voto. Em
caso de cédulas diferentes para o mesmo cargo, o voto para o cargo
será anulado.

O Sr. Presidente - Solicito aos escrutinadores que procedam à
apuração dos votos e à anotação dos votos no boletim de apuração.

- Procede-se à apuração e à anotação dos votos no boletim.
O Sr. Presidente - A Presidência solicita ao 1º-Secretário que

anuncie o resultado da apuração.
O Sr. Secretário - O resultado é o seguinte: para Presidente, o

candidato Deputado Alberto Pinto Coelho, com 74 votos; votos em
branco, 2; voto nulo, 1. Para 1º-Vice-Presidente, o candidato
Deputado Doutor Viana, com 70 votos; votos em branco, 6; voto nulo,
1. Para 2º-Vice-Presidente, o candidato Deputado José Henrique, com
71 votos, votos em branco, 5; voto nulo, 1. Para 3º-Vice-Presidente, o
candidato Deputado Roberto Carvalho, com 65 votos; votos em
branco, 11; voto nulo, 1. Para 1º-Secretário, o candidato Deputado
Dinis Pinheiro, com 72 votos; votos em branco, 4; voto nulo, 1. Para
2º-Secretário, o candidato Deputado Tiago Ulisses, com 69 votos;
votos em branco, 7; voto nulo, 1. Para 3º-Secretário, o candidato
Deputado Alencar da Silveira Jr., com 69 votos; votos em branco, 7;
voto nulo, 1.

O Sr. Presidente - Proclamo eleitos: Presidente, o Deputado Alberto
Pinto Coelho; 1º-Vice-Presidente, o Deputado Doutor Viana; 2º-Vice-
Presidente, o Deputado José Henrique; 3º-Vice-Presidente, o
Deputado Roberto Carvalho; 1º-Secretário, o Deputado Dinis Pinheiro;
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2º-Secretário, o Deputado Tiago Ulisses; e 3º-Secretário, o Deputado
Alencar da Silveira Jr.

Posse dos Membros da Mesa
O Sr. Presidente - Convido o Deputado Alberto Pinto Coelho a

comparecer à Mesa. No exercício da atribuição que me confere o
Regimento Interno, declaro empossado, como Presidente da
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, o Deputado
Alberto Pinto Coelho.

O Sr. Presidente (Deputado Alberto Pinto Coelho) - Convido o
Deputado Doutor Viana a comparecer à Mesa. (- Pausa.) Declaro
empossado como 1º-Vice-Presidente da Assembléia Legislativa do
Estado de Minas Gerais o Deputado Doutor Viana.

Convido o Deputado José Henrique a comparecer à Mesa. (-
Pausa.) Declaro empossado como 2º-Vice-Presidente da Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais o Deputado José Henrique.

Convido o Deputado Roberto Carvalho a comparecer à Mesa. (-
Pausa.) Declaro empossado como 3º-Vice-Presidente da Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais o Deputado Roberto Carvalho.

Convido o Deputado Dinis Pinheiro a comparecer à Mesa. (- Pausa.)
Declaro empossado como 1º-Secretário da Assembléia Legislativa do
Estado de Minas Gerais o Deputado Dinis Pinheiro.

Convido o Deputado Tiago Ulisses a comparecer à Mesa. (- Pausa.)
Declaro empossado como 2º-Secretário da Assembléia Legislativa do
Estado de Minas Gerais o Deputado Tiago Ulisses.

Convido o Deputado Alencar da Silveira Jr. a comparecer à Mesa. (-
Pausa.) Declaro empossado como 3º-Secretário da Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais o Deputado Alencar da Silveira
Jr.

Instalação da 16ª Legislatura
O Sr. Presidente - Convido a tomar assento à Mesa o Exmo. Sr.

Antônio Augusto Junho Anastasia, Vice-Governador do Estado,
representando o Governador, Aécio Neves. Convido os presentes a
ouvirem, de pé, a declaração de instalação da 16ª Legislatura e de
sua 1ª Sessão Legislativa Ordinária. (- Lê:) “Declaro instalada a 16ª
Legislatura da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais”.

Instalação da 1ª Sessão Legislativa Ordinária
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O Sr. Presidente - Em cumprimento ao disposto no art. 53 da
Constituição do Estado, com redação dada pela Emenda à
Constituição nº 74, de 11/5/2006, convido os presentes a ouvirem, de
pé, a declaração de instalação da 1ª Sessão Legislativa Ordinária da
16ª Legislatura. (- Lê:) “Declaro instalada a 1ª Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª Legislatura”.

Palavras do Sr. Presidente
Ilustre Vice-Governador do Estado, Prof. Antônio Augusto Anastasia,

neste ato representando o Governador Aécio Neves; nobres
parlamentares que compõem a nova Mesa Diretora da Assembléia
Legislativa de Minas Gerais; nobres Deputados e Deputadas; minhas
senhoras, meus senhores, familiares, imprensa e demais autoridades;
minhas primeiras palavras como Presidente desta Casa são dirigidas
aos que mantêm acesa a chama da esperança em um mundo melhor,
mais justo e mais humano.

Penso que todas as Sras. Deputadas e os Srs. Deputados mineiros
são também portadores dessa mensagem de confiança, porque essa
é a missão da política e dos políticos. Com o mesmo sentimento de
buscar melhor servir ao povo mineiro, ingressei na vida pública. Esse
sentimento igualmente motivou a apresentação de meu nome como
postulante à Presidência deste Poder.

Tenho orgulho de pertencer a uma instituição fundada na
representação popular, cujos membros são escolhidos pelo voto livre
e direto dos cidadãos no pronunciamento soberano das urnas. Nesta
Casa, estão representados os milhões de mineiros que sufragaram,
em outubro passado, os seus delegados parlamentares. Esses votos
conferem ao Deputado legitimidade incontestável.

Em Minas Gerais, o Parlamento estadual já completou uma história
de 170 anos, prova de que, como instituição pública e permanente,
está acima dos vendavais e das rupturas políticas, assistindo,
soberanamente, à transição das gerações e à mudança dos eventuais
detentores do poder.

No período recente, sob a Presidência do ilustre Deputado Mauri
Torres, agora investido da responsabilidade de Líder do Governo
nesta Casa, a Assembléia de Minas consolidou preciosos avanços
institucionais, orientados pelos princípios da austeridade, da
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transparência e da ética. Ao ilustre amigo Mauri Torres, aos seus
companheiros da Mesa da Assembléia e aos Deputados da 15ª
Legislatura, manifesto, em nome da instituição, o reconhecimento pelo
muito que se fez no fortalecimento do Legislativo mineiro.

Os princípios mencionados constituem dever e compromisso dos
gestores públicos, em todos os níveis da administração estatal. Eles
continuarão regendo a gestão desta Casa.

A consolidação institucional havida nos permite hoje vislumbrar
novos horizontes para a Assembléia de Minas, com o objetivo de
colocá-la em posição de vanguarda política no País, o que tem sido
uma vocação do Parlamento mineiro.

De fato, com seu rol de atividades institucionais, como a
interiorização dos seus trabalhos, a realização de seminários
legislativos e de fóruns técnicos, com o instrumento das audiências
públicas, a Assembléia de Minas é referência nacional no campo da
integração do Poder com a sociedade.

Evoluir é preciso em todas as instâncias da atividade humana. Por
isso, vamos aprimorar o processo de evolução institucional através de
um planejamento estratégico que abrangerá toda a Casa, do corpo
parlamentar aos setores técnicos e administrativos.

O objetivo é claro e terminante: 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.

No campo político-parlamentar, teremos três grandes eixos de
propulsão institucional. O primeiro deles propõe um relevo especial
para temas e questões do desenvolvimento social. Este não é um
modismo de ocasião, mas um imperativo da hora. Desde 1995,
quando as Nações Unidas realizaram na Dinamarca a sua 1ª Cúpula
Mundial para o Desenvolvimento Social, inteira e exclusivamente
dedicada ao combate da pobreza, da exclusão, da discriminação das
minorias, da defesa e proteção da criança e do adolescente e do
idoso, enfim, a instituição de um novo modelo de desenvolvimento
tornou-se palavra de ordem e compromisso político de todas as
nações que, como o Brasil, são signatárias do documento final
daquele evento.
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A ONU convocou os parlamentos de todo o mundo, em todos os
seus níveis de representação, a contribuírem para a emergência de
um desenvolvimento que respeite o ser humano e o ambiente em que
vive. Que incorpore as dimensões econômicas, sociais, culturais e
ambientais do desenvolvimento numa mesma hierarquia de
prioridades. Este é o conceito de desenvolvimento social hoje
mundialmente reconhecido. Ele regerá a primeira de nossas grandes
diretrizes político-parlamentares para o biênio que se inicia.

O segundo eixo de atuação que propomos parte do entendimento de
que o Brasil, sob o manto de um federalismo formal, oculta o entulho
autoritário de um verdadeiro Estado unitário. A excepcional
concentração de poderes, de decisões, de meios e recursos na União
cria uma figura esdrúxula: um verdadeiro gigante com pés de barro.
Tal é o federalismo existente no Brasil.

Qualquer análise comparativa que for feita com Estados Federais
das democracias mais avançadas do Ocidente, na América do Norte
ou em países da Europa, mostrará que o federalismo no Brasil padece
de um anacronismo crônico, para não usar expressão menos
elegante.

Nossa ação político-parlamentar estará assim também voltada para
o estabelecimento de um novo pacto federativo. Buscaremos irradiar
de Minas para o Brasil, no campo legislativo, um movimento de
grande envergadura, mobilizando o peso político dos Estados para
uma autêntica refundação da Federação brasileira. Já é tempo de o
Brasil conquistar sua maioridade na organização do seu sistema
federativo.

Nesse contexto, o fortalecimento do Legislativo Estadual é condição
indispensável para a repactuação da Federação. É este fortalecimento
que confere aos Estados membros capacidade política para
equacionar os seus problemas e, por conseqüência, os de todo o
País.

E a Federação se compõe de Estados e Municípios, que formam a
União. Estamos, no entanto, vivendo ainda uma fase primária, em que
engatinhamos ao invés de caminharmos na verticalidade federativa.

É nos Municípios onde nasce a representação política estadual e
nacional. Não é em Brasília. Portanto, o autêntico municipalismo
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estará integrado, na linha de frente, à luta política do novo pacto
federativo.

E um terceiro eixo propulsor se volta para o aproveitamento das
vocações e potencialidades mineiras. A globalização da economia
tornou-se uma realidade de tal ordem que, muitas vezes, uma ação
econômica ou produtiva desencadeada num extremo do planeta
alcança efeitos em escala mundial em alta velocidade. E isso significa
ameaça ao emprego, ao trabalho e à renda para pessoas que estão
vivendo em regiões extremamente afastadas do ponto de origem da
ação.

O Parlamento não pode hoje permanecer alheio a essa nova
dinâmica da ordem econômica e produtiva. Pensamos, pois, que, ao
invés de adotar ações táticas defensivas ou pontuais, de acordo com
os efeitos das “ondas de choque”, deve o Legislativo adaptar-se aos
novos tempos, de forma ágil e flexível. Essa diretriz abrirá espaços
institucionais nesta Casa para estudos, debates e decisões voltados
para a identificação e o encaminhamento de oportunidades de
negócios e de novos investimentos que fortaleçam as vocações e
potencialidades mineiras no campo do desenvolvimento. Ou seja,
buscar os fatores geradores de renda, emprego e defesa do mercado
de trabalho e dos agentes da produção.

Com as bandeiras, pois, do desenvolvimento social, do novo pacto
federativo e do municipalismo, das vocações e potencialidades
mineiras vamos buscar melhor servir aos legítimos interesses do povo
mineiro neste Parlamento.

As atividades legislativas vão muito além da consagração das leis
neste Plenário. Elas se estendem à interlocução constante com a
sociedade, sobretudo nesse trabalho pouco visível aos olhos da
opinião pública, que é realizado pelas comissões permanentes da
Casa. Ali é o “locus” privilegiado da legística; ali os movimentos
sociais, as entidades da sociedade civil, autoridades e especialistas
são chamados e ouvidos.

As comissões permanentes continuarão a ter fortalecido esse papel
institucional insubstituível - como verdadeiros “pulmões” que são de
uma casa legislativa, onde são elaboradas as leis mediante amplo
processo de consulta à sociedade.
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Por tudo isso, é de um simplismo a toda prova avaliar o trabalho
legislativo apenas pelas estatísticas frias de projetos apresentados,
aprovados ou rejeitados. Há muito mais trabalho e riqueza na missão
institucional do parlamento.

Vale lembrar, por exemplo, o seu papel, também insubstituível, de
espaço de mediação e de negociação com a sociedade, como ocorre
nas audiências públicas, nos fóruns técnicos, na interiorização das
atividades, nos seminários legislativos e assim por diante.

Cabe ainda ao parlamento, por força constitucional, a missão de
fiscalização, controle e acompanhamento da execução das políticas
públicas desde a sua concepção até a sua finalização pela
administração estatal.

O parlamento é, pois, muito maior do que a voz corrente o imagina e
é por isso que sobrevive às turbulências e aos humores de cada
época. Poder independente, que exerce também funções
governativas, é seu dever estabelecer relações de harmonia com os
demais Poderes, preservando sua autonomia.

Evidentemente, como bem lembrava o saudoso Dr. Ulysses
Guimarães, há, nas relações de poder, responsabilidades que são
condominiais. Este compromisso de contribuir para a melhor
governabilidade do Estado é inarredável.

Sabemos que parlamentos tacanhos, subservientes e acanhados
jamais contribuíram para a positiva evolução dos sistemas
democráticos de governo.

Para este segundo mandato do Exmo. Sr. Governador Aécio Neves,
o Poder Executivo tornou programa e lei o “Estado para Resultado”,
aprofundando a modernização administrativa promovida pelo primeiro
“choque de gestão”.

Assumindo o mesmo compromisso integral e permanente, com a
eficiência, a eficácia, a produtividade, a ética e a transparência de
resultados e com igual independência, a Assembléia de Minas, a partir
de um planejamento estratégico e de uma administração de
vanguarda, cumprirá sua missão institucional com igual relevo e
destaque. Este é o desafio da hora.

Temos na imprensa uma instituição muito próxima do Poder
Legislativo. Como o parlamento, ela vive e se fortalece nas fronteiras
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da liberdade, e míngua e fenece quando essas fronteiras são
bloqueadas.

Assim como nas relações dos entes estatais, parlamento e imprensa
sempre interagem com autonomia e independência. Tão importante é
a divulgação noticiosa e o acompanhamento das atividades
parlamentares que a imprensa realiza quanto as críticas que ela
formula. Tendo um espírito construtivo, contribuem para o
aperfeiçoamento institucional do Poder.

Vamos continuar cultivando essas relações de independência e de
apreço mútuo, sempre com elevado respeito.

Minha voz foi, até agora, a voz do que assume uma tão elevada
responsabilidade, sendo a voz da razão. Que ela possa agora ser um
pouco a voz do coração, no agradecimento que faço aos nobres
colegas desta Assembléia que me conferiram e me confiaram a
missão de ocupar a Presidência desta Casa.

Esta missão se concretiza numa hora de maturidade, permitindo-me
ser o mais impessoal possível para honrá-la com altivez, com
dignidade, sem os estigmas menores da pequena vaidade ou da tola
presunção.

Olho agora nos olhos de meus familiares, de tantos amigos diletos,
dos companheiros leais que acompanham minha jornada de cidadão e
de homem público. Ao seu apoio humano e político, às palavras e
gestos de incentivo e ao sentimento de verdadeira irmandade
expresso meu profundo agradecimento.

Aos servidores desta Casa transmito minha calorosa palavra de
verdadeiro apreço. Ao aqui chegar para o exercício do meu primeiro
mandato, há exatos 12 anos, uma das mais gratas constatações que
fiz foi a de ver confirmado o alto conceito de qualidade técnica e
administrativa de que desfruta o quadro funcional desta Assembléia.
Conto, pois, com o zelo profissional e a competência de todos os
servidores no apoio e suporte às diretrizes de ação da Mesa e das
atividades parlamentares.

Parlamentares de Minas, o Presidente desta Casa deve agir como
um magistrado, pois não é governo nem Oposição, nem Maioria ou
Minoria: ele representa o Parlamento de Minas Gerais.

Quero que minha voz seja a voz plural que busque sintetizar o
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pensamento do quadro parlamentar. Mais ainda: o sentimento de
honra e orgulho de que está revestido o mandato das Sras. e dos Srs.
Deputados.

Para conquistar esse mandato popular, cada parlamentar, no
exercício de cargos executivos ou legislativos municipais; na liderança
de movimentos sociais e comunitários; no comando de empresas ou
na gestão de entidades do mundo do trabalho ou do capital ou no
próprio mandato de Deputado Estadual, deu provas de seu
compromisso com o bem comum do povo mineiro.

Essa representação popular honra e dignifica, com seu diploma e
com seu exercício, aquele que detém um mandato outorgado pela
confiança de seus próprios concidadãos. A voz de um parlamentar é
também voz plural, traduzindo anseios, aspirações e reivindicações de
milhares e milhares de eleitores seus.

Essa voz precisa ser ouvida e respeitada como expressão da
vontade política do povo mineiro.

Em nome deste Poder Legislativo, saúdo, pois, os novos e os
veteranos parlamentares, como representantes do Estado
democrático de Minas Gerais, representantes vindos dos alcantilados
centrais e das veredas do Noroeste; das serras cristalinas do Sul e do
planalto atlântico da mata mineira; das claridades do Norte e do Oeste
dourado; dos contrafortes do Espinhaço e das grimpas da
Mantiqueira; dos pontais do Triângulo e dos vales e remansos do
Jequitinhonha e do Mucuri; do curso grande do São Francisco e da
bacia longa do Rio Doce; estando em Pai Pedro; viajando por Mar de
Espanha; circulando por Ponto dos Volantes; caminhando em
Bandeira do Sul; trilhando Centralina; conhecendo Mato Dentro;
vivendo Campos Altos; alcançando Belo Horizonte.

No dizer sábio de Guimarães Rosa, “Minas são várias patriazinhas”.
Todas elas estão representadas no corpo parlamentar desta autêntica
Casa de Minas que é a Assembléia Legislativa. Aqui está presente,
pois, a grande pátria mineira. Por ela e com ela, vamos pôr mãos à
obra, novos e veteranos parlamentares. De cabeça erguida e de frente
para o futuro, assim como no passado o fizeram nossos antecessores
ilustres, vamos construir a história legislativa de um novo tempo. Que
seja melhor para todos os mineiros. Esta é a razão de estarmos aqui.
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Muito obrigado.
Leitura da Mensagem Governamental

O Sr. Presidente - Com a palavra o Exmo. Sr. Antônio Augusto
Anastasia, Vice-Governador do Estado, para proceder à leitura da
mensagem governamental, por delegação do Exmo. Sr. Governador
do Estado, Aécio Neves.

O Vice-Governador Antônio Augusto Anastasia - Exmos. Srs.
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais,
Deputado Alberto Pinto Coelho; 1º-Vice-Presidente da Assembléia
Legislativa, Deputado Doutor Viana; 2º-Vice-Presidente da Assembléia
Legislativa, Deputado José Henrique; 3º-Vice-Presidente da
Assembléia Legislativa, Deputado Roberto Carvalho; 1º-Secretário da
Assembléia Legislativa, Deputado Dinis Pinheiro; 2º-Secretário da
Assembléia Legislativa, Deputado Tiago Ulisses; 3º-Secretário da
Mesa da Assembléia Legislativa, Deputado Alencar da Silveira Jr.;
Sras. Deputadas e Srs. Deputados; autoridades estaduais e
municipais; membros da imprensa; servidores da Casa Legislativa;
minhas senhoras; meus senhores; incumbiu-me Sua Excelência, o
Governador Aécio Neves, de ler aqui a sua mensagem na sessão de
abertura desta sessão legislativa, como determina a Constituição.

Antes, porém, de deixar a leitura do texto, permito-me tão-somente a
liberdade de apresentar os cumprimentos aos Srs. Deputados ora
empossados na data de hoje, bem como aos membros da Mesa,
igualmente eleitos, e de modo especial ao Sr. Presidente, que recebe
os nossos melhores cumprimentos e votos, juntamente com seus
colegas que dirigem a Mesa e a todos os parlamentares, muito êxito
nos trabalhos que se iniciam para o quadriênio 2007-2011. Passo,
portanto, à leitura do texto de Sua Excelência, o Governador. (- Lê a
mensagem, que será publicada em outra edição).

DECISÃO NORMATIVA DA PRESIDÊNCIA Nº 16
Disciplina o recebimento e o desarquivamento de proposições na 1ª

Sessão Legislativa Ordinária de cada legislatura.
Tendo em vista a necessidade de racionalizar os procedimentos

relativos ao recebimento de proposições na 1ª Sessão Legislativa
Ordinária de cada legislatura, a Presidência decide:

1) terá início no dia 2 de fevereiro, a partir das 8 horas, o protocolo
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de proposições. Essa data será transferida para o primeiro dia útil
subseqüente, quando recair em sábado, domingo ou feriado;

2) ficam mantidos os termos da Decisão Normativa da Presidência
nº 10, que disciplina o desarquivamento de proposição arquivada ao
final de legislatura anterior;

3) será de 90 dias, contados do início da 1ª Sessão Legislativa
Ordinária, o prazo em que se concederá preferência aos autores de
proposições arquivadas, para que ofereçam à Casa, novamente, as
suas propostas. Vencido esse prazo, estará aberta a possibilidade a
qualquer membro deste Poder;

4) serão recebidas alternadamente, por autor, nas primeiras
reuniões ordinárias da 1ª Sessão Legislativa Ordinária, as proposições
protocolizadas, observada a preferência regimental;

5) poderá ser desarquivado projeto de autoria coletiva somente
quando a totalidade dos signatários subscrever o respectivo
requerimento.

Por fim, reiterando entendimento adotado por Mesas anteriores, em
razão do atípico volume de proposições em início de Legislatura, a
Presidência decide que, no período de 120 dias contados do início da
1ª Sessão Legislativa Ordinária, não serão recebidos requerimentos
solicitando perda de prazo pela Comissão de Constituição e Justiça,
para que essa Comissão possa se manifestar sobre as matérias, sem
comprometer o desempenho das suas atribuições.

Mesa da Assembléia, 1º de fevereiro de 2007.
Alberto Pinto Coelho, Presidente.

Exibição de Vídeo
O Sr. Presidente - Convidamos os presentes a assistir à exibição de

vídeo institucional da Assembléia Legislativa.
- Procede-se à exibição do vídeo.

Encerramento
O Sr. Presidente - Cumpridos os objetivos da reunião, a Presidência

a encerra, convocando as Deputadas e os Deputados para a reunião
especial de amanhã, dia 2, às 9 horas, nos termos do edital de
convocação. Levanta-se a reunião.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
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- O Sr. Presidente despachou, em 1º/2/2007, as seguintes
comunicações:

Do Deputado Delvito Alves, dando ciência de sua filiação ao PFL,
em 24/1/2007. (- Ciente. Publique-se.)

Do Deputado Antônio Carlos Arantes, dando ciência de sua filiação
ao PFL, em 24/1/2007. (- Ciente. Publique-se.)

Da Deputada Maria Lúcia, dando ciência à Casa de sua filiação ao
PFL, em 24/1/2007. (- Ciente. Publique-se.)

Do Deputado Agostinho Patrús Filho, dando ciência à Casa de sua
indicação para Líder da Bancada do PV nesta Casa e fazendo
indicação do Deputado Rômulo Veneroso para Vice-Líder do referido
partido. (- Ciente. Publique-se.)

Do Deputado Gustavo Corrêa (2), dando ciência de sua indicação
para Líder da Bancada do PFL nesta Casa e fazendo a indicação do
Deputado Jayro Lessa para Vice-Líder da referida bancada. (- Ciente.
Publique-se.)

Da Deputada Elisa Costa (2), informando sua indicação como Líder
da Bancada do PT para o ano de 2007; e informando a indicação do
Deputado Almir Paraca para a Vice-Liderança da referida Bancada. (-
Ciente. Publique-se.)

Do Deputado Domingos Sávio, informando sua indicação como
Líder da Maioria nesta Casa. (- Ciente. Publique-se.)

Do Deputado Paulo Guedes, informando sua indicação como Líder
da Minoria para o ano de 2007. (- Ciente. Publique-se.)

Da Bancada do PSDB e das representações partidárias do PTB,
PSC, PHS e PMN informando a constituição do Bloco Social
Democrata - BSD. (- Ciente. Publique-se.)

Do Deputado Luiz Humberto Carneiro comunicando sua indicação
para Líder do Bloco Social Democrata. (- Ciente. Publique-se.)

Do Deputado Marcus Pestana, comunicando seu afastamento do
exercício do mandato a partir de 2/2/2007 para assumir o cargo de
Secretário de Estado de Saúde. (- Ciente. Publique-se.)

Da Deputada Elbe Brandão, comunicando seu afastamento do
exercício do mandato a partir do dia 2/2/2007 para assumir o cargo de
Secretária de Estado Extraordinária para o Desenvolvimento dos
Vales do Jequitinhonha e Mucuri e do Norte de Minas. (- Ciente.
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Publique-se.)
Do Deputado Dilzon Melo, comunicando seu afastamento do

exercício do mandato a partir de 2/2/2007 para assumir o cargo de
Secretário de Estado de Desenvolvimento Regional e Política Urbana.
(- Ciente. Publique-se.)

Do Deputado Fahim Sawan, comunicando seu afastamento do
exercício do mandato a partir de 2/2/2007 para assumir o cargo de
Secretário de Estado de Esportes e da Juventude. (- Ciente. Publique-
se.)
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 3 DE FEVEREIRO DE 2007

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

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 2/2/2007
Presidência do Deputado Alberto Pinto Coelho

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa -
Destinação da reunião - Posse dos Deputados - Encerramento -
Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados e a Deputada:
Alberto Pinto Coelho - Dinis Pinheiro - Tiago Ulisses - Adalclever

Lopes - Almir Paraca - André Quintão - Antônio Júlio - Carlin Moura -
Carlos Mosconi - Dalmo Ribeiro Silva - Durval Ângelo - Elisa Costa -
Fábio Avelar - Gil Pereira - Gustavo Corrêa - Hely Tarqüínio - Inácio
Franco - Ivair Nogueira - João Leite - Lafayette de Andrada - Luiz
Humberto Carneiro - Paulo Cesar - Paulo Guedes - Sebastião
Helvécio - Vanderlei Miranda - Wander Borges - Weliton Prado.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Alberto Pinto Coelho) - Às 9h11min,

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 Sr. Presidente - Convidamos a tomar assento à Mesa os Exmos.
Srs. Irani Vieira Barbosa, Rêmolo Aloise, Ronaldo Lage Magalhães e
Vanderlei Ricardo Jangrossi.

Destinação da Reunião
O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião à solenidade de posse

dos Deputados Irani Vieira Barbosa, Rêmolo Aloise, Ronaldo Lage
Magalhães e Vanderlei Ricardo Jangrossi nas vagas decorrentes do
afastamento do Deputado Marcus Pestana, da Deputada Elbe
Brandão e dos Deputados Dilzon Melo e Fahim Sawan para
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investidura, respectivamente, nos cargos de Secretário de Saúde,
Secretária Extraordinária para o Desenvolvimento dos Vales do
Jequitinhonha e Mucuri e do Norte de Minas, Secretário de
Desenvolvimento Regional e Política Urbana e Secretário de Esportes
e da Juventude.

Posse dos Deputados
O Sr. Presidente - Com a palavra, o 1º-Secretário, Deputado Dinis

Pinheiro, para proceder à leitura dos termos de posse.
O Sr. Secretário (Deputado Dinis Pinheiro) - (- Lê:) “Termo de posse

do Sr. Irani Vieira Barbosa, suplente de Deputado à Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais, eleito e diplomado para a
décima sexta Legislatura. Aos dois dias do mês de fevereiro de dois
mil e sete, no Plenário do Palácio da Inconfidência, compareceu,
perante o Sr. Presidente da Assembléia, Deputado Alberto Pinto
Coelho, de acordo com o disposto no inciso IV do art. 6º do Regimento
Interno, o Sr. Irani Vieira Barbosa, primeiro suplente pela coligação
PP-PTB-PFL-PSDB, eleito e diplomado na forma da lei, e que foi
empossado como suplente na vaga decorrente do afastamento do Sr.
Marcus Pestana para investidura no cargo de Secretário de Estado de
Saúde. E, para constar, lavrei eu, Deputado Dinis Pinheiro, 1º-
Secretário da Assembléia Legislativa, o presente termo, que vai
assinado pelo empossado, pelo Sr. Presidente da Assembléia,
Deputado Alberto Pinto Coelho, e por mim. Plenário do Palácio da
Inconfidência, aos dois dias do mês de fevereiro de dois mil e sete.”

O Sr. Presidente - A Presidência convida os presentes a ouvir o
compromisso de posse que será prestado pelo Sr. Irani Vieira
Barbosa. Com a palavra, o Sr. Irani Vieira Barbosa, para prestar o
compromisso regimental.

O Sr. Irani Vieira Barbosa - “Prometo defender e cumprir as
Constituições e as leis da República e do Estado, bem como
desempenhar, leal e honradamente, o mandato que me foi confiado
pelo povo mineiro.”

O Sr. Presidente - A Presidência convida o Sr. Irani Vieira Barbosa a
assinar o termo de posse, que, em seguida, será assinado por este
Presidente e pelo 1º-Secretário.

- O empossando, o Sr. Presidente e o 1º-Secretário assinam o termo
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de posse.
O Sr. Presidente - Declaro empossado o Deputado Irani Barbosa.
O Sr. Secretário - (- Lê:) “Termo de posse do Sr. Rêmolo Aloise,

suplente de Deputado à Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais, eleito e diplomado para a décima sexta Legislatura. Aos dois
dias do mês de fevereiro de dois mil e sete, no Plenário do Palácio da
Inconfidência, compareceu, perante o Sr. Presidente da Assembléia,
Deputado Alberto Pinto Coelho, de acordo com o disposto no inciso IV
do art. 6º do Regimento Interno, o Sr. Rêmolo Aloise, segundo
suplente pela coligação PP-PTB-PFL-PSDB, eleito e diplomado na
forma da lei, e que foi empossado como suplente na vaga decorrente
do afastamento da Sra. Elbe Brandão para investidura no cargo de
Secretária de Estado Extraordinária para o Desenvolvimento dos
Vales do Jequitinhonha e Mucuri e do Norte de Minas. E, para constar,
lavrei eu, Deputado Dinis Pinheiro, 1º-Secretário da Assembléia
Legislativa, o presente termo, que vai assinado pelo empossado, pelo
Sr. Presidente da Assembléia, Deputado Alberto Pinto Coelho, e por
mim. Plenário do Palácio da Inconfidência, aos dois dias do mês de
fevereiro de dois mil e sete.”

O Sr. Presidente - A Presidência convida os presentes a ouvir o
compromisso de posse que será prestado pelo Sr. Rêmolo Aloise.
Com a palavra, o Sr. Rêmolo Aloise, para prestar o compromisso
regimental.

O Sr. Rêmolo Aloise - “Prometo defender e cumprir as Constituições
e as leis da República e do Estado, bem como desempenhar, leal e
honradamente, o mandato que me foi confiado pelo povo mineiro.”

O Sr. Presidente - A Presidência convida o Sr. Remôlo Aloise a
assinar o termo de posse, que, em seguida, será assinado por este
Presidente e pelo 1º-Secretário.

- O empossando, o Sr. Presidente e o 1º-Secretário assinam o termo
de posse.

O Sr. Presidente - Declaro empossado o Deputado Rêmolo Aloise.
O Sr. Secretário - (- Lê:) “Termo de posse do Sr. Ronaldo Lage

Magalhães, suplente de Deputado à Assembléia Legislativa do Estado
de Minas Gerais, eleito e diplomado para a décima sexta Legislatura.
Aos dois dias do mês de fevereiro de dois mil e sete, no Plenário do
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Palácio da Inconfidência, compareceu, perante o Sr. Presidente da
Assembléia, Deputado Alberto Pinto Coelho, de acordo com o
disposto no inciso IV do art. 6º do Regimento Interno, o Sr. Ronaldo
Lage Magalhães, terceiro suplente pela coligação PP-PTB-PFL-PSDB,
eleito e diplomado na forma da lei, e que foi empossado como
suplente na vaga decorrente do afastamento do Sr. Dilzon Melo para
investidura no cargo de Secretário de Estado de Desenvolvimento
Regional e Política Urbana. E, para constar, lavrei eu, Deputado Dinis
Pinheiro, 1º-Secretário da Assembléia Legislativa, o presente termo,
que vai assinado pelo empossado, pelo Sr. Presidente da Assembléia,
Deputado Alberto Pinto Coelho, e por mim. Plenário do Palácio da
Inconfidência, aos dois dias do mês de fevereiro de dois mil e sete.”

O Sr. Presidente - A Presidência convida os presentes a ouvir o
compromisso de posse que será prestado pelo Sr. Ronaldo Lage
Magalhães. Com a palavra, o Sr. Ronaldo Lage Magalhães, para
prestar o compromisso regimental.

O Sr. Ronaldo Lage Magalhães - “Prometo defender e cumprir as
Constituições e as leis da República e do Estado, bem como
desempenhar, leal e honradamente, o mandato que me foi confiado
pelo povo mineiro.”

O Sr. Presidente - A Presidência convida o Sr. Ronaldo Lage
Magalhães a assinar o termo de posse, que, em seguida, será
assinado por este Presidente e pelo 1º-Secretário.

- O empossando, o Sr. Presidente e o 1º-Secretário assinam o termo
de posse.

O Sr. Presidente - Declaro empossado o Deputado Ronaldo
Magalhães.

O Sr. Secretário - (- Lê:) “Termo de posse do Sr. Vanderlei Ricardo
Jangrossi, suplente de Deputado à Assembléia Legislativa do Estado
de Minas Gerais, eleito e diplomado para a décima sexta Legislatura.
Aos dois dias do mês de fevereiro de dois mil e sete, no Plenário do
Palácio da Inconfidência, compareceu, perante o Sr. Presidente da
Assembléia, Deputado Alberto Pinto Coelho, de acordo com o
disposto no inciso IV do art. 6º do Regimento Interno, o Sr. Vanderlei
Ricardo Jangrossi, quarto suplente pela coligação PP-PTB-PFL-
PSDB, eleito e diplomado na forma da lei, e que foi empossado como
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suplente na vaga decorrente do afastamento do Sr. Fahim Sawan
para investidura no cargo de Secretário de Estado de Esportes e da
Juventude. E, para constar, lavrei eu, Deputado Dinis Pinheiro, 1º-
Secretário da Assembléia Legislativa, o presente termo, que vai
assinado pelo empossado, pelo Sr. Presidente da Assembléia,
Deputado Alberto Pinto Coelho, e por mim. Plenário do Palácio da
Inconfidência, aos dois dias do mês de fevereiro de dois mil e sete.”

O Sr. Presidente - A Presidência convida os presentes a ouvir o
compromisso de posse que será prestado pelo Sr. Vanderlei Ricardo
Jangrossi. Com a palavra, o Sr. Vanderlei Ricardo Jangrossi, para
prestar o compromisso regimental.

O Sr. Vanderlei Ricardo Jangrossi - “Prometo defender e cumprir as
Constituições e as leis da República e do Estado, bem como
desempenhar, leal e honradamente, o mandato que me foi confiado
pelo povo mineiro.”

O Sr. Presidente - A Presidência convida o Sr. Vanderlei Ricardo
Jangrossi a assinar o termo de posse, que, em seguida, será assinado
por este Presidente e pelo 1º-Secretário.

- O empossando, o Sr. Presidente e o 1º-Secretário assinam o termo
de posse.

O Sr. Presidente - Declaro empossado o Deputado Vanderlei
Jangrossi.

Encerramento
O Sr. Presidente - Cumprido o objetivo da convocação, a

Presidência encerra a reunião, convocando as Deputadas e os
Deputados para a reunião ordinária de terça-feira, dia 6, às 14 horas,
com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada será
publicada na edição de 6/2/2007.). Levanta-se a reunião.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
- O Sr. Presidente despachou, em 2/2/2007, as seguintes

comunicações:
Do Deputado Adalclever Lopes (2), dando ciência da indicação do

seu nome como Líder da Bancada do PMDB; e dando ciência da
indicação do nome do Deputado Gilberto Abramo como Vice-Líder da
referida Bancada. (- Ciente. Publique-se.)
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 6 DE FEVEREIRO DE 2006

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE
- O Sr. Presidente despachou, em 5/2/2007, as seguintes

comunicações:
Do Deputado Sebastião Helvécio (2), dando ciência de que foi

indicado pela Bancada do PDT para ocupar o cargo de Líder dessa
Bancada e de que indicou o Deputado Carlos Pimenta para o cargo de
Vice-Líder da mesma Bancada. (- Ciente. Publique-se.)
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 7 DE FEVEREIRO DE 2007

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
- O Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicações

apresentadas na 1ª Reunião Ordinária, em 6/2/2007, pelos Deputados
Wander Borges - informando sua indicação para Líder do PSB e
indicando o  Deputado  Chico Uejo para Vice-Líder do PSB; Chico
Uejo - informando sua filiação ao PSB; Juninho Araújo - informando
sua filiação ao PSB; Deiró Marra - informando sua filiação ao PSB;
Doutor Rinaldo, informando sua filiação ao PSB; Dimas Fabiano (2) -
informando sua indicação para Líder do PP e indicando o Deputado
Pinduca Ferreira para Vice-Líder do PP (Ciente. Publique-se. Cópia às
Comissões e às Lideranças.).

- O Sr. Presidente despachou, em 6/2/2007, as seguintes
comunicações:

Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, notificando o falecimento do Sr.
Vivaldi José de Mello, ocorrido em 4/2/2007, em Campanha. (- Ciente.
Oficie-se.)

Do Deputado Domingos Sávio, notificando o falecimento da Sra.
Beatriz Rodrigues Costa, ocorrido em 19/12/2006, em Santo Antônio
do Monte. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado João Leite, comunicando seu afastamento do País no
período de 8 a 27/2/2007, para tratar de assuntos particulares. (-
Ciente. Publique-se.)

Do Deputado Mauri Torres, notificando o falecimento do Sr. José
Salgado Bayão, ocorrido em 5/2/2007, em Ponte Nova. (- Ciente.
Oficie-se.)

Do Deputado Sávio Souza Cruz, notificando o falecimento de
Thomás Alencar Durães, ocorrido em 18/1/2007, em Bocaiúva. (-
Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 8 DE FEVEREIRO DE 2007

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

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 6/2/2007
Presidência dos Deputados Alberto Pinto Coelho, José Henrique e

Roberto Carvalho
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase

(Expediente): Ata - Correspondência: Mensagens nºs 1 e 2/2007
(encaminham a Indicação do nome do Sr. Agílio Monteiro Filho para o
cargo de Ouvidor-Geral Adjunto do Estado e o Veto Total à
Proposição de Lei nº 17.593, respectivamente), do Governador do
Estado - 2ª Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposições:
Proposta de Emenda à Constituição nº 1/2007 - Projetos de Lei nºs 1
a 9/2007 - Requerimentos dos Deputados Gilberto Abramo (8), Paulo
Guedes (4), Weliton Prado (17) e Sargento Rodrigues (9) -
Comunicações: Comunicações dos Deputados Dalmo Ribeiro Silva,
Domingos Sávio, Mauri Torres, Sávio Souza Cruz, João Leite, Wander
Borges, Chico Uejo, Juninho Araújo, Deiró Marra, Doutor Rinaldo e
Dimas Fabiano (2) - Questão de ordem - Oradores Inscritos: Discursos
dos Deputados André Quintão, Dalmo Ribeiro Silva, Gustavo
Valadares e Eros Biondini - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase:
Abertura de Inscrições - Palavras do Sr. Presidente - Leitura de
Comunicações - Despacho de Requerimentos: Requerimentos dos
Deputados Weliton Prado (17), Paulo Guedes (4), Gilberto Abramo (8)
e Sargento Rodrigues (9); deferimento - Requerimento da Deputada
Elisa Costa; deferimento; discurso da Deputada Elisa Costa -
Requerimento do Deputado Wander Borges; deferimento; discurso do
Deputado Deiró Marra - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados e as Deputadas:
Alberto Pinto Coelho - José Henrique - Roberto Carvalho - Dinis

Pinheiro - Tiago Ulisses - Alencar da Silveira Jr. - 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 -
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Cecília Ferramenta - Célio Moreira -  Chico Uejo  -  Dalmo Ribeiro
Silva - Deiró Marra - Délio Malheiros - Delvito Alves - Dimas Fabiano -
Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo - Durval Ângelo -
Elisa Costa - Elmiro Nascimento - Eros Biondini - Fábio Avelar -
Getúlio Neiva - Gilberto Abramo - Gláucia Brandão - Gustavo Corrêa -
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 - 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 - Walter Tosta - Wander Borges - Weliton Prado -
Zé Maia - Zezé Perrella.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Alberto Pinto Coelho) - 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 Tiago Ulisses, 2º- Secretário, procede à leitura da ata

da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
Correspondência

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

MENSAGEM Nº 1/2007
Belo Horizonte, 9 de janeiro de 2007.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Nos termos do art. 9º da Lei nº 15.298, de 6 de agosto de 2004,

submeto à apreciação dessa Egrégia Assembléia Legislativa a
indicação do Doutor Agílio Monteiro Filho para o cargo de Ouvidor-
Geral Adjunto do Estado.

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência a minha manifestação de
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estima e consideração.
Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.

INDICAÇÃO Nº 1/2007
Indicação do Doutor Agílio Monteiro Filho para o cargo de Ouvidor-

Geral Adjunto do Estado.”
- À Comissão Especial.

MENSAGEM Nº 2/2007
Belo Horizonte, 16 de janeiro de 2007.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Comunico a Vossa Excelência que, nos termos do inciso II do art. 70

da Constituição do Estado, decidi vetar totalmente a Proposição de Lei
nº 17.593, que autoriza o Instituto Estadual de Florestas - IEF - a doar
ao Município de Itajubá o imóvel que especifica.

Ouvida a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável assim se manifestou:

Razões do Veto
“Sugerimos o veto à Proposição de Lei nº 17.593, que autoriza o

Instituto Estadual de Florestas - IEF - a doar ao Município de Itajubá
terreno com área de 21,1699ha (vinte e um vírgula mil seiscentos e
noventa e nove hectares), onde funciona o horto florestal daquele
Município, instituído pelo art. 3º da Lei nº 11.731, de 30 de dezembro
de 1994.

O imóvel em questão é de propriedade do Estado de Minas Gerais e
está sob a administração do IEF, razão que torna impossível a doação
por parte daquela Autarquia.” São essas as razões que me levam a
opor veto total à Proposição de Lei nº 17.593, devolvendo-a ao
necessário reexame dos Senhores Membros da Assembléia
Legislativa.

Atenciosamente,
Antônio Augusto Junho Anastasia, Vice-Governador, no exercício do

cargo de Governador do Estado.”
- À Comissão Especial.
* - Publicado de acordo com o texto original.

2ª Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições
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O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - A Mesa passa a
receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos
para o Grande Expediente.

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes
proposições:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 1/2007
Revoga o parágrafo único e acrescenta parágrafos ao art. 38 da

Constituição do Estado de Minas Gerais de 1988.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1º - Fica revogado o parágrafo único do art. 38 da Constituição

do Estado de Minas Gerais.
Art. 2º - Acrescente-se ao art. 38 da Constituição do Estado de

Minas Gerais os seguintes parágrafos:
“Art. 38 - ......................
§ 1º - Considera-se, nos termos desta Constituição, como atividade

de risco e sujeita a condições especiais que prejudicam a integridade
física o efetivo exercício de funções de polícia civil e de guarda
penitenciária.

§ 2º - O servidor policial será aposentado voluntariamente, na forma
do art. 40, §4º, II e III, da Constituição da República de 1988,
observadas as seguintes condições:

a) de cinqüenta e cinco anos de idade e trinta de contribuição, desde
que conte, pelo menos, vinte anos de exercício em cargo de natureza
policial, se homem;

b) de cinqüenta anos de idade e vinte e cinco de contribuição, desde
que conte, pelo menos, quinze anos de exercício em cargo de
natureza policial, se mulher.”.

Art. 3º - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua
publicação.

Sala das Reuniões, 6 de fevereiro de 2007.
Sargento Rodrigues
Justificação: Com a Emenda à Constituição nº 47/2005 à

Constituição da República de 1988, o tratamento da aposentadoria
especial no regime próprio de previdência social - relativo aos
servidores ocupantes de cargo efetivo - foi remetido aos legisladores
de cada ente da federação, na medida em que restou alterado o art.
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40, § 4º da Carta Magna.
Até então, o que havia era a previsão de que deveria haver lei

complementar e, na interpretação do texto constitucional, era preciso
que se lesse a remissão a lei complementar na Constituição da
República de 1988 como lei complementar da União. Após a Emenda
à Constituição nº 47/2005, a remissão do constituinte é a leis
complementares, ou seja, em respeito ao pacto federativo, cada ente
(em especial, os entes subnacionais) poderá dispor internamente
sobre as hipóteses e condições de aposentação diferenciada no
regime próprio de previdência, quando houver casos de servidores: I -
portadores de deficiência;  II - que  exerçam  atividades de risco; [ou]
III - cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que
prejudiquem a saúde ou a integridade física.

Esta proposta de emenda à Constituição Estadual visa adaptar o art.
38 à possibilidade de o próprio Estado reconhecer o caráter
diferenciado das funções de policial civil, o que abre espaço para a
concessão de aposentadoria especial a tal categoria de servidores
sujeitos a riscos à sua integridade física, por desempenharem
atividades perigosas.

Trata-se, pois, de criar as condições para a aplicação no disposto no
art. 40, § 4º, da Constituição Federal, que trata da aposentadoria
especial de servidores públicos que exercem atividades de risco.
Entre essas atividades, sem sombra de dúvida, enquadra-se a
exercida pelos funcionários policiais.

Aliás, há cerca de 20 anos foi sancionada a Lei Complementar
Federal nº 51, de 20/12/85, que dispõe sobre a aposentadoria dos
referidos servidores, nas condições estabelecidas pelo art. 103, da
Constituição da República de 1967. Acontece que a referida lei
complementar com a promulgação da Emenda à Constituição nº 20,
de 1998, que alterou a redação do § 4º do art. 40 da Constituição
Federal, inserindo a expressão “exclusivamente sob condições
especiais que prejudiquem a saúde e a integridade física, definidos
em lei complementar”, tornou-se inconstitucional, conforme o
entendimento de alguns julgados do STJ.

A Emenda à Constituição nº 47, de 2005 novamente alterou o § 4º
do art. 40 da Constituição da República e retirou a expressão
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“exclusivamente”. Isso faz com que voltem a poder ser aplicados os
mesmos requisitos da Lei Complementar nº 51, de 1985. Porém, como
a referida lei foi revogada pela Emenda à Constituição nº 20, de 1998,
a Emenda à Constituição nº 47, de 2005, não a represtinou, de modo
que há necessidade de edição de novas normas, até por
determinação do texto constitucional atual.

Assim sendo, esta proposição tem a finalidade de tornar concreta a
aplicação do dispositivo da Constituição e pacificar o entendimento
dos pedidos de aposentadoria dos servidores públicos policiais,
atualmente sem amparo na legislação infraconstitucional, fato
relevante para a tranqüilidade da classe policial.

- Publicada, vai a proposta à Comissão Especial para parecer, nos
termos do art. 201 do Regimento Interno.

Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Jr. - Ana Maria Resende -
André Quintão - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Carlos Pimenta -
Cecília  Ferramenta  - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon
Melo - Dinis Pinheiro - Doutor Viana - Durval Ângelo - Elisa Costa -
Elmiro Nascimento - Fahim Sawan - Gil Pereira - Gilberto Abramo -
Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - José Henrique - Leonardo
Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Mauri Torres - Neider Moreira -
Padre João - Paulo Cesar - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio -
Weliton Prado - Zé Maia.

PROJETO DE LEI Nº 1/2007
Acrescenta parágrafos à Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975,

que consolida a legislação tributária do Estado e dá outras
providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O art. 12 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975,

passa a vigorar acrescido dos seguintes parágrafos:
“Art. 12 - (...)
§ ... 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 com álcool para fins
carburantes referidas no item 9 da Tabela F anexa a esta lei.

§ ... Para fins de compensação da perda de receita tributária
resultante do disposto no parágrafo anterior, não compensada pela
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elevação do consumo de álcool para fins carburantes, fica o Poder
Executivo autorizado a aumentar a carga tributária nas operações
internas com gasolina referidas no item 9 da Tabela F anexa a esta
lei, no percentual suficiente para a recomposição da receita tributária
do imposto, na forma, no prazo e nas condições previstos em
regulamento.”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
Sala das Reuniões, 6 de fevereiro de 2007.
Weliton Prado - Roberto Carvalho - Luiz Humberto Carneiro.
Justificação: A proposição ora em exame deriva do Projeto de Lei nº

2.548/2005, de autoria do Deputado Paulo Piau e do Colégio de
Líderes, que tem por escopo a redução da alíquota incidente sobre o
álcool combustível de 25% para 12%.

A proposição foi resultado de decisão de plenário, como parte da
conclusão e do compromisso assumido pelos participantes do ciclo de
debates Biocombustíveis: Álcool e Biodiesel, que a Assembléia
Legislativa realizou em 23/5/2005, com o objetivo de discutir as
perspectivas para Minas Gerais com o incremento da produção e o
uso dos biocombustíveis líquidos, os desafios para sua produção e os
instrumentos para promover a inclusão social e a participação da
agricultura familiar na cadeia de produção do biodiesel no Estado, o
qual contou com o apoio e a participação de diversas autoridades
federais e estaduais, técnicos e empresários do setor.

A proposta também 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
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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. O
estímulo à utilização do álcool combustível traz também indiscutíveis
vantagens para o meio ambiente e para os consumidores.

A fim de cumprir o disposto no art. 14 da Lei de Responsabilidade
Fiscal, o projeto prevê, como medida de compensação para a perda
de receita, a elevação da carga tributária da gasolina, a qual,
acreditamos, será mínima, dado o grande impulso que a medida trará
para o setor sucroalcooleiro. Ressaltamos, ainda, que a gasolina
vendida em nosso Estado é uma das mais baratas de todo o País. Por
esse motivo, uma pequena elevação no seu preço pode ser
perfeitamente absorvida pelo mercado.

Por essas razões, é imperiosa a necessidade de aprovarmos, o
quanto antes possível, este projeto como uma medida de justiça com
a população mineira, corroborando no esforço nacional para a
redução da carga tributária.

- 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 2/2007
Dispõe sobre a concessão de gratificação de periculosidade aos

servidores da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, da
Polícia Civil e das carreiras de Agente de Segurança Penitenciário e
Agente de Segurança Socioeducativo.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - A Lei nº 15.962, de 30/12/2005, passa a vigorar acrescida

do seguinte artigo:
“Art. ... - Fica concedida gratificação de periculosidade de 25% (vinte

e cinco por cento), a partir de 1° de maio de 2007,  sobre os
vencimentos básicos e as remunerações de que trata o art. 1º desta
lei.”.

Salas das Reuniões, 6 de fevereiro 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 socioeducativo são tipificadas como profissões de risco,
perigosas. Portanto, seus ocupantes fazem jus ao adicional de
periculosidade, definido nos termos da Constituição Federal.

“Art. 7º - (...)
XXIII - adicional de remuneração para as atividades penosas,

insalubres ou perigosas, na forma da lei.”.
A Constituição de Minas Gerais também assegura a gratificação por

periculosidade aos servidores do Estado.
“Art. 31 - (...)
§ 6º - Fica assegurado ao servidor público civil o direito a:
III - adicional de remuneração para as atividades penosas,

insalubres ou perigosas. (Artigo com redação dada pelo art. 3º da
Emenda à Constituição nº 57, de 15/7/2003.).

(...)
Art. 39 - (...)
§ 11 - Aplica-se ao militar o disposto nos §§ 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º do

art. 31 e nos §§ 4º, 5º, 6º e 7º do art. 36 desta Constituição e nos
incisos VI, VIII, XII, XVII, XVIII e XIX do art. 7º da Constituição da
República. (Parágrafo com redação dada pelo art. 2º da Emenda à
Constituição nº 57, de 15/7/2003.).”.

Diversos Estados da Federação, como o Rio de Janeiro, o Espírito
Santo e o Rio Grande do Sul, além do Distrito Federal, reconhecem de
fato e de direito a gratificação de periculosidade aos profissionais da
segurança pública, em percentual que chega a 230% da
remuneração.

Não resta dúvida, portanto, sobre a juridicidade, legalidade ou
constitucionalidade de tal dispositivo, que visa a reparar a injustiça
cometida contra os servidores das Polícias Civil, Militar e do Corpo de
Bombeiros de Minas Gerais.

Além disso, durante a greve dos policiais civis e militares de junho
de 2004, foi acordada entre as lideranças dos grevistas e do governo
a concessão do adicional de periculosidade que, entretanto, foi vetado
pelo governador Aécio Neves, face à negociação de uma nova



35

proposta de reajuste.
Contudo, o percentual ora apresentado à categoria, de 10% de

reajuste aos vencimentos e remuneração, encontra-se distante do que
é devido às categorias do grupo de Defesa Social do Estado de Minas
Gerais, razão pela qual a gratificação de 25% é mais do que
necessária. Por essas razões, conto com o apoio dos nobres colegas
para aprovação deste projeto de lei.

- 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 3/2007
Cria campanha de incentivo à arrecadação de ICMS e à ampliação

do acesso da população às manifestações artístico-culturais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica criada a campanha Sua Nota Vale um Espetáculo, com

o objetivo de incentivar o consumidor a trocar notas e cupons fiscais
por ingressos em espetáculos artístico-culturais promovidos pelo
Estado.

Parágrafo único - Ficam o Poder Executivo e as empresas públicas
e sociedades de economia mista, patrocinadoras de eventos culturais,
autorizados a negociar com os produtores de eventos patrocinados, a
realização da campanha Sua Nota Vale um Espetáculo.

Art. 2º - A campanha Sua Nota Vale um Espetáculo será realizada
pelos órgãos oficiais gerenciadores da cultura no Estado.

Art. 3º - O Poder Executivo, após regulamentada a lei, dará ampla
divulgação à campanha em todo o Estado.

Art. 4º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
noventa dias contados da data de sua publicação.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 6 de fevereiro de 2007.
Weliton Prado
Justificação: A proposição sob análise deriva da brilhante idéia da

Deputada Lúcia Pacífico, trazida já ao exame dessa Casa por meio do
Projeto de Lei nº 222/2003, que recebeu pareceres favoráveis de
todas as comissões que o apreciaram.

Em suma, a proposta legislativa cria para os cidadãos o direito de
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entrar gratuitamente em eventos artístico-culturais promovidos pelo
Estado, ou mesmo naqueles com patrocínio do governo estadual ou
de suas empresas públicas e sociedades de economia mista, desde
que troquem notas fiscais por ingressos. Esse tipo de permuta, apesar
de repercutir nos custos de tais eventos, também repercute
positivamente na arrecadação tributária e nas ações de educação
tributária.

Por isso, fazemos apelo aos nossos ilustres pares pela aprovação
desta proposta, razão pela qual conto com o apoio dos nobres
Deputados.

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

PROJETO DE LEI Nº 4/2007
Dispõe sobre a oferta de cursos de preparação dos estudantes do

ensino médio da rede pública estadual para os processos seletivos de
ingresso no ensino superior.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O Estado oferecerá cursos especiais de preparação para os

processos seletivos de ingresso no ensino superior aos estudantes
que estejam cursando o último ano do ensino médio da rede pública
estadual.

Parágrafo único - A oferta dos cursos de que trata o “caput” deste
artigo condicionar-se-á à existência de recursos humanos e materiais
disponíveis, bem como de espaço físico adequado ao
desenvolvimento da atividade.

Art. 2º - Para atender ao disposto nesta lei, o Estado implementará
projetos-pilotos para atendimento prioritário das escolas situadas em
áreas de vulnerabilidade social.

Parágrafo único - Os projetos referidos no “caput” deste artigo
poderão ser desenvolvidos em articulação com entidades públicas e
privadas e mobilizar agentes voluntários para auxiliar nas tarefas de
planejamento e execução, preservada a autonomia dos colegiados
escolares no tocante à seleção de pessoal voluntário.

Art. 3º - Os cursos preparatórios para ingresso no nível superior de
ensino serão destinados aos estudantes que forem considerados
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freqüentes.
Art. 4º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de cento

e oitenta dias contados da data de sua publicação.
Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 6 de fevereiro de 2007.
Weliton Prado
Justificação: O projeto de lei em análise pretende incumbir ao poder

público estadual a oferta de cursos preparatórios para vestibulares em
instituições de ensino superior, em estabelecimentos estaduais de
ensino.

A proposição em epígrafe, oriunda do Projeto de Lei nº 303/2003, de
autoria do Deputado George Hilton, tramitou na Assembléia
Legislativa durante a última legislatura, sem lograr aprovação final
antes de seu término.

Importante ressaltar que todas as comissões que se debruçaram
sobre o projeto - Constituição e Justiça, Educação e Fiscalização
Financeira e Orçamentária - emitiram pareceres favoráveis. Na
Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática, tive a
honra de se o relator da matéria e propor um substitutivo que foi
aprovado.

É justamente a partir desse texto substitutivo, do qual a consultoria
temática da área de Educação, teve papel de extrema relevância na
sua elaboração, que está embasado a projeto de lei em tela.

Primeiramente, há que recordar o papel dos Estados na promoção
da educação, como determinado pelas Constituições Federal e
Estadual e pela Lei de Diretrizes  e Bases da Educação Nacional -
LDB -, que é assegurar o ensino fundamental, gratuito e obrigatório, e
oferecer, com prioridade, o ensino médio.

Também na seara federal, o Plano Nacional de Educação, aprovado
pela Lei Federal nº 10.172, de 9/1/2001, estabeleceu como meta
prioritária, o atendimento em 100% da demanda pelo ensino médio
até o fim da década de vigência do plano, aprimorando ao mesmo
tempo sua qualidade e reduzindo os índices de distorção idade-série.

Assim, concordamos com aqueles que sugerem que a oferta de
cursos preparatórios para ingresso no ensino superior não deve se
revestir de um caráter universal e obrigatório, mas tão-somente um
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esforço governamental com o objetivo de: ofertar aos estudantes da
rede pública melhores condições de concorrerem, em igualdade de
condições, pelas vagas no ensino superior, com aqueles que têm
capacidade financeira para arcar com cursos pré-vestibulares pagos;
aumentar a qualidade da educação de ensino médio nos
estabelecimentos estaduais, com relação ao aproveitamento e
estímulo dos estudantes; e propiciar o aproveitamento racional dos
recursos humanos e materiais disponíveis na rede estadual para tal
atividade.

Ressalte-se que a proposta acena para a possibilidade de serem
formalizadas parcerias com entidades públicas e privadas para
mobilizar a iniciativa de voluntários, a fim de que possam ser
desenvolvidos projetos para a preparação dos estudantes concluintes
do ensino médio para o vestibular.

Por tudo isso, fazemos apelo aos nossos ilustres pares pela
aprovação deste projeto de lei de grande alcance social e
educacional, razão pela qual conto com o apoio dos nobres
Deputados.

- 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 5/2007
Estabelece a obrigatoriedade de existência de equipamentos em

imóveis públicos de uso coletivo e destinados ao atendimento da
população no Estado de Minas Gerais.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Os imóveis públicos de uso coletivo e destinados ao

atendimento da população, situados no Estado, deverão ser dotados,
obrigatoriamente, de sanitários, bebedouro, rampa de acesso e
telefone, adequados e em funcionamento.

§ 1º - A obrigatoriedade a que se refere o “caput” deste artigo afeta
os imóveis de propriedade do poder público, utilizados diretamente ou
concedidos para exploração de serviço público, e ainda aqueles
alugados pelo poder público e destinados ao atendimento da
população.

§ 2º - Devem ser ofertados sanitários, bebedouros e telefones



39

adaptados aos usuários portadores de deficiência física ou dificuldade
de locomoção.

§ 3º - Os sanitários e bebedouros devem ser ofertados em plenas
condições de uso e de forma gratuita.

§ 4º - Nas estações rodoviárias e nos terminais de passageiros,
mesmo quando sua administração for concedida ao particular, devem
ser oferecidos sanitários e bebedouros para uso gratuito dos
passageiros.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor após cento e oitenta dias contados
da data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 6 de fevereiro de 2007.
Weliton Prado
Justificação: O projeto de lei que ora trazemos para análise da

Assembléia Legislativa estabelece a obrigatoriedade de existência de
equipamentos - sanitários,  bebedouros, rampas de acesso e
telefones - em imóveis públicos de uso coletivo e destinados ao
atendimento da população no Estado.

A proposição em tela amplia os objetivos do Projeto de Lei nº
2.364/2005, da Deputada Lúcia Pacífico, que se encontra arquivado,
que estabelece a obrigatoriedade de bebedouros e sanitários em
próprios públicos.

A proposição assegura melhores condições ao cidadão que busca
repartições públicas ou terminais de passageiros, razão pela qual
conto com o apoio do nobres pares desta Casa.

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

PROJETO DE LEI Nº 6/2007
Altera o art. 17 da Lei nº 14.309, de 19 de junho de 2002, que dispõe

sobre as políticas florestal e de proteção à biodiversidade no Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O "caput" e os incisos IV e V do art. 17 da Lei nº 14.309, de

19 de junho de 2002, passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 17 - O proprietário ou possuidor de imóvel rural fica obrigado,

se necessário, a recompor, em sua propriedade ou posse
preferencialmente, ou em outra situada na mesma bacia hidrográfica e



40

no território do Estado, a área de reserva legal, podendo optar por um
dos seguintes procedimentos:

................................................
IV - compensação da área de reserva legal por outra área

equivalente em importância ecológica e extensão, desde que pertença
ao mesmo ecossistema, conforme critério estabelecido em
regulamento;

V - aquisição de gleba não contígua e instituição de Reserva
Particular do Patrimônio Natural - RPPN -, condicionada a vistoria e
aprovação do órgão competente;".

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 6 de fevereiro de 2007.
Paulo Guedes
Justificação: A partir da edição da Lei Federal nº 4.771, de 1965 -

que contém o Código Nacional Florestal - a par do grande impulso que
se dava à proteção das florestas e demais formas de vegetação,
surgiram intensos debates e muito descontentamento em torno das
questões florestais. Alguns segmentos julgavam-se prejudicados no
exercício do direito de propriedade ao se instituírem as áreas de
preservação permanente e de reserva legal na forma definida na lei.
Às primeiras atribuiu-se, na prática, o conceito de intocabilidade,
exceto em casos de utilidade pública ou relevante interesse social, já
que são necessárias à proteção dos recursos hídricos e de processos
ecológicos. À reserva legal, entendida como uma área com vegetação
nativa calculada em 20% da área total de cada propriedade (fora da
Região Amazônica), coube um regime de utilização limitada, proibido
o corte raso. Se tal código fosse seguido à risca, certamente veríamos
hoje o espetáculo de rios e lagoas marginados por protetoras matas
ciliares, nascentes envoltas em vegetação nativa, topos de morro e
encostas com coberturas florestais, tudo contribuindo para a
manutenção dos ecossistemas e da boa qualidade das águas.

No entanto, não é esse o quadro com o qual deparamos, mormente
no território mineiro, onde os nossos rios estão morrendo,
intensamente poluídos, em meio à degradação generalizada nas
bacias hidrográficas. Cada vez mais se devastam biomas como o da
mata atlântica e o do cerrado, impactados pelas mais diversas
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atividades antrópicas como monoculturas extensivas, uso
indiscriminado de agrotóxicos, pastagens, mineradoras, indústrias e
seus efluentes tóxicos, descargas de esgotos nos corpos d'água e
garimpos.

Constatado o avanço da degradação ambiental, é evidente que
instrumentos como a Lei nº 14.309, de 2002, que estabelece a política
florestal e de proteção à biodiversidade no Estado, consolidam
diretrizes e instrumentos estabelecidos pelo Código Florestal, a
exemplo da Reserva Legal, e tornam-se uma segura base sobre a
qual o poder público e a sociedade em geral demandam ajustes,
controle e execução de normas de proteção ambiental. Assim, o
conceito inicial de reserva legal, que servia quase que para o uso
exclusivo do proprietário, dentro dos limites estabelecidos, passa a
adquirir a conotação de um recurso ambiental necessário ao equilíbrio
ecológico e à proteção da biodiversidade. Esse atual ponto de vista, a
despeito de contrariar a idéia de se ter uma reserva estratégica para a
exploração (sustentada) por parte do proprietário, tem merecido
calorosas defesas e está, de fato, consolidado pelas modificações
introduzidas na legislação florestal.

A Medida Provisória nº 2.166-67, de 24/8/2001, que altera
dispositivos da Lei Federal nº 4.771, define Reserva Legal como
"necessária ao uso sustentável dos recursos naturais" (passível de
exploração, como por meio do manejo florestal sustentável) e "à
conservação e reabilitação dos processos ecológicos, à conservação
da biodiversidade e ao abrigo e proteção de fauna e flora nativas".
Corroboram seu valor estratégico para o equilíbrio ambiental as
condições preconizadas para a sua localização, que deve ser decidida
conforme os seguintes requisitos: aprovação pelo órgão ambiental
estadual competente; cumprimento da função social da propriedade;
adequação aos seguintes critérios e instrumentos, quando houver:
plano de bacia hidrográfica; plano diretor municipal; zoneamento
ecológico-econômico; outras categorias de zoneamento ambiental;
proximidade com outra Reserva Legal, Área de Preservação
Permanente, Unidade de Conservação ou outra área legalmente
protegida.

É bom lembrar que essas são normas gerais, que balizam a
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legislação estadual, que deve, certamente, complementá-las, mas não
contrariá-las frontalmente ou liberalizá-las demasiadamente. O
documento federal prevê, também, a possibilidade de recomposição
da Reserva Legal, quando não houver a correspondente cobertura
nativa nas áreas reservadas para tal. São várias as opções, de acordo
com critérios estabelecidos pelo órgão ambiental competente:
recomposição, pelo proprietário ou possuidor de imóvel rural, da
reserva legal mediante plantio, a cada três anos, de no mínimo 1/10
da área total necessária à sua complementação, com espécies
nativas; condução da regeneração natural da reserva legal;
compensação da reserva legal por outra área equivalente em
importância ecológica e extensão, desde que pertença ao mesmo
ecossistema e esteja localizada na mesma microbacia. Essa última
determinação poderá ser abrandada, se necessário, na forma indicada
pelo § 4º do art. 44 do Código Florestal, ou seja: "Na impossibilidade
de compensação da reserva legal dentro da mesma microbacia
hidrográfica, deve o órgão ambiental estadual competente aplicar o
critério de maior proximidade possível entre a propriedade desprovida
de reserva legal e a área escolhida para compensação, desde que na
mesma bacia hidrográfica e no mesmo Estado, atendido, quando
houver, o respectivo Plano de Bacia Hidrográfica ...”.

A Lei Florestal mineira (Lei n° 14.309, de 2002), considerando as
peculiaridades de nosso Estado e procurando atender à dinâmica das
atividades rurais, criou possibilidades novas para a recomposição (no
seu art. 17), considerando-se sempre a correspondência com o total
da área de reserva legal ou da área a ser reconstituída e a vistoria e a
aprovação do órgão competente, nas seguintes formas: implantação e
manejo de sistemas agroflorestais; isolamento total da área a ser
recomposta e adoção de técnicas adequadas à condução de sua
regeneração; aquisição e incorporação à propriedade rural de gleba
contígua correspondente à da reserva legal a ser recomposta;
compensação da área de reserva legal por outra área equivalente em
importância ecológica e extensão, desde que pertença ao mesmo
ecossistema e esteja localizada na mesma microbacia, conforme
critérios estabelecidos em regulamento; aquisição de gleba não
contígua, na mesma bacia hidrográfica, e instituição de Reserva
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Particular do Patrimônio Natural - RPPN; aquisição, em comum com
outros proprietários, de gleba não contígua e instituição de RPPN,
cuja área corresponda à área total da reserva legal de todos os
condomínios ou co-proprietários; aquisição de cota de Certificado de
Recomposição de Reserva Legal - CRRL - de Reserva Particular de
Recomposição Ambiental - RPRA -, em quantidade correspondente à
área a ser reconstituída.

Como se pode constatar, pelo exposto nos itens VI e VII, a não-
referência ao âmbito geográfico delimitado para os respectivos
critérios de recomposição dá margem para a interpretação de que
pode haver recomposição em áreas situadas fora da bacia
hidrográfica onde se localizam os imóveis rurais com reservas legais
deficitárias. Ao que tudo indica, essa posição já está sendo acatada
pelo Instituto Estadual de Florestas - IEF -, que é o órgão competente
para a gestão das questões florestais no Estado. Tal abertura
preocupa, pois pode ignorar a destinação ecológica de tais áreas na
necessária conservação da biodiversidade, da flora e da fauna, com
repercussão negativa para a proteção dos ecossistemas.

Entende-se que cada bacia hidrográfica responde naturalmente por
características ecológicas específicas, próprias aos ecossistemas ali
desenvolvidos. Se em determinada bacia hidrográfica, por diversos
motivos, inclusive pela exploração agrícola e pela atividade
agropecuária, falta a vegetação nativa das reservas legais, a sua
recomposição fora da bacia ou em outras regiões de diferentes
biomas em nada contribui para a recuperação e proteção do
ecossistema original já atingido. Perpetuam-se, assim, os casos de
degradação já existentes. Não se pode, por exemplo, proteger áreas
do cerrado, em detrimento da recuperação de parcelas da mata
atlântica em áreas protegidas em lei.

São considerações como essas que levaram os participantes do
fórum técnico "Cerrado Mineiro: Desafio e Perspectivas", promovido
pela Assembléia Legislativa, a aprovarem a proposta de que deve ser
evitado que as reservas legais sejam compensadas fora da mesma
bacia hidrográfica. O escopo do projeto de lei ora apresentado é
exatamente garantir que a recomposição das áreas de reserva legal
pelos critérios já definidos se dê obrigatoriamente dentro da mesma
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bacia hidrográfica onde se situam as propriedades deficitárias,
independentemente da análise e da aprovação do órgão ambiental.
Dessa forma, o que estamos propondo é apenas o cumprimento das
diretrizes já existentes na legislação federal, que devem prevalecer
ante a legislação estadual. Entendemos a primeira como o fórum
legítimo para a edição da norma geral, base sobre a qual a segunda
deve se apoiar, complementando-a, no que for pertinente, mas não
confrontando-a diretamente, nos seus princípios e diretrizes básicas.
Com isso, estaremos fortalecendo esse que é ainda um dos poucos
instrumentos com os quais o Estado pode, de fato, intervir para
garantir a efetiva proteção dos nossos recursos ambientais.

Originária do Projeto de Lei nº 1.829/2004, esta proposição
incorpora as alterações propostas no processo de tramitação, em
especial as emendas feitas pela Comissão de Constituição e Justiça.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Meio
Ambiente para parecer, nos termos do art. 193, c/c o art. 102, do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 7/2007
Acrescenta dispositivos ao art. 15 da Lei nº 13.317, de 24 de

setembro de 1999, que contém o Código de Saúde do Estado.
A Assembéia Legislativa do Estado do Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O art. 15 da Lei nº 13.317, de 24 de setembro de 1999, fica

acrescido dos seguintes parágrafos:
"Art. 15 - (...)
§ 1º - O Estado prestará apoio técnico e financeiro aos Municípios e

executará supletivamente ações e serviços de saúde.

§ 2° - O Estado auxiliará a implantação do Programa Saúde da
Família em Municípios com população inferior a dez mil habitantes,
sem condições de garantir a atençào básica à saúde, observado o
disposto no § 1º.

§ 3º - O auxílio a que se refere o § 2° poderá incluir a oferta de
serviços de profissionais de nível superior, ocupantes de cargo público
efetivo, bem como a de cursos de formação na área de saúde da
família.”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 6 de fevereiro de 2007.
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Paulo Guedes
Justificação: Minas Gerais vem obtendo importantes avanços na

atenção básica à saúde através da implantação gradual, mas
sistemática, do Programa de Saúde da Família - PSF.

As primeiras experiências de implantação do referido Programa
ocorreram em 1994, em 12 Municípios que receberam recursos
financeiros do Ministério da Saúde para montagem de infra-estrutura
mínima necessária para seu funcionamento.

Importante lembrar que Minas foi o primeiro Estado da Federação a
instituir legislação de incentivo financeiro aos Municípios que
assumissem o compromisso de desenvolver e manter em
funcionamento programas específicos voltados para o atendimento à
saúde das famílias - Lei nº 12.428, de 12/12/97.

Hoje, Minas Gerais já conta com equipes funcionando em centenas
de Municípios. No entanto, alguns Municípios de pequeno porte vêm
encontrando grande dificuldade para montar suas equipes, devido à
falta de pessoal técnico de nível superior que se disponha a investir
sua vida profissional num pequeno Município.

Tal acontece por dois motivos: receita municipal insuficiente para
oferecer salários atrativos quc compensem a precariedade das demais
condiçõcs de trabalho e, principalmente, a instabilidade a que ficam
submetidos esses profissionais, que podem ser demitidos a qualquer
momento pelo Chefe do Executivo Municipal. A estabilidade para
quem trabalha no PSF é necessária também pelas próprias
características do programa de acompalhamento permanente das
famílias, e pela importância da inserção do profissional na
comunidade de forma permanente.

Acreditamos que o Estado tem condições de superar essa
dificuldade, ao assumir a responsabilidade pela contratação desses
profissionais de nível superior, dando-lhes a segurança da
estabilidade e oferecendo-lhes salário que seja atrativo em relação ao
mercado.

Originária do Projeto de Lei nº 545/2003, esta proposição procurou
incorporar as alterações propostas pelas Comissões desta Casa
durante a tramitação.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Saúde e de
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Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 193, c/c o art.
102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 8/2007
Institui a Política Estadual de Incentivo à Produção e ao Consumo

de Mandioca e Seus Derivados e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituída a Política Estadual de Incentivo à Produção e

ao Consumo de Mandioca e Seus Derivados.
Parágrafo único - São considerados derivados da mandioca, para os

efeitos da política instituída por esta lei, a farinha, a fécula (polvilho),
além de produtos industrializados que contenham na sua composição
a mandioca, sua farinha ou fécula.

Art. 2°- Para implementação da política de que trata esta lei,
compete ao Estado:

I - identificar e delimitar áreas propícias e adequadas à produção de
mandioca;

II - garantir a qualidade da mandioca e de seus derivados;
III - incentivar a comercialização e o consumo da mandioca e de

seus derivados;
IV - incentivar projetos de pesquisa e desenvolvimento nas áreas de

produção, processamento e industrialização da mandioca;
V - promover o desenvolvimento sustentável da cadeia produtiva da

mandioca, com ênfase no respeito às normas ambientais, no equilíbrio
econômico das atividades e na distribuição de renda;

VI - registrar e fiscalizar as unidades de produção agrícolas,
agroindustriais e industriais;

VII- promover a formação de arranjos produtivos locais e regionais
por meio de ações e parcerias com associações, sindicatos de classe,
órgãos governamentais, instituições de crédito, pesquisa e ensino;

VIII - pesquisar e promover os aspectos culturais e folclóricos
relacionados com a produção e o consumo da mandioca.

Parágrafo único - Na execução das ações a que se refere o "caput"
deste artigo, será dada prioridade à agricultura familiar.

Art. 3° - O Estado garantirá, na implementação da política de que
trata esta lei, a participação de representantes dos diversos setores
econômicos e sociais envolvidos.
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Art. 4° - O Estado incluirá na composição de cestas básicas
distribuídas pelos programas sociais de sua responsabilidade ou
participação, bem como nas situações emergenciais, a farinha ou a
fécula da mandioca.

Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 6 de fevereiro de 2007.
Paulo Guedes
Justificação: A mandioca é o produto agrícola que mais se adapta ao

semi-árido brasileiro. Trata-se de uma cultura tolerante a solos de
baixa fertilidade e a regime de chuvas reduzido e distribuído
irregularmente. A cultura da mandioca é muito presente em todo o
Estado, e os produtos dela derivados são apreciados. Além disso,
exerce função de grande importância social e econômica, sobretudo
para as populações que vivem nas regiões Norte, Noroeste e Vales do
Jequitinhonha, do Mucuri e do Rio Doce.

A riqueza gerada pela produção e pelo processamento da mandioca
proporciona trabalho e renda para milhares de famílias rurais. Apesar
da grande diversidade, podem-se identificar três tipos básicos de
sistemas para a produção de mandioca: a unidade doméstica, a
unidade familiar e a unidade empresarial.

A Política Estadual de Incentivo à Produção e ao Consumo de
Mandioca e Seus Derivados que ora propomos parte do pressuposto
de que o setor precisa se organizar para se desenvolver. Para isso é
fundamental que se estimule a produção, o processamento, a
industrializaçâo, a comercialização e a distribuição, por meio de uma
ação coordenada pelo governo do Estado, por meio de seus órgãos
de apoio, em articulação com os Municípios, associações, entidades
de classe e o setor privado.

Elaborada a partir do Projeto de Lei nº 2.626/2005, esta proposição
procurou incorporar alterações sugeridas pelas Comissões desta
Casa durante a tramitação original.

- 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 9/2007
Cria o Fundo Estadual de Segurança Pública - Fesp - e dá outras
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providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica criado o Fundo  Estadual  de  Segurança  Pública -

Fesp -, que tem como objetivos:
I - a adequação, a modernização e a aquisição de novos

equipamentos de uso constante dos órgãos públicos estaduais
envolvidos em atividades de segurança pública;

II - a formação e a capacitação profissional dos agentes e técnicos
de segurança pública;

III - a informatização dos arquivos e dados da área de segurança
pública.

Art. 2º - O Fesp, de natureza e individuação contábeis, tem prazo de
duração indeterminado.

Art. 3º - São beneficiários do Fesp:
I - a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais;
II - a Polícia Militar do Estado de Minas Gerais;
III - o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais.
Parágrafo único - Poderão ser beneficiários do Fesp, mediante

celebração de convênios com a Secretaria de Estado de Defesa
Social, entidades civis sem fins lucrativos que tenham por finalidade
estatutária precípua a promoção de atividades de interesse social na
área de segurança pública.

Art. 4º - São recursos do Fesp:
I - as dotações orçamentárias do Estado e os créditos adicionais;
II - as doações, as contribuições em dinheiro, os valores e os bens

móveis e imóveis, devidamente identificados, que venha a receber de
organismo governamental, nacional ou internacional, bem como de
pessoa física ou jurídica;

III - os resultantes de aplicação financeira de recursos do Fesp,
realizada na forma da lei;

IV - os advindos de convênio celebrado na área da segurança
pública com a União ou com entidade nacional ou internacional,
pública ou privada;

V - o total de recursos provenientes das taxas previstas nos itens 1 e
3 das Tabelas B, D e M da Lei nº 6.773, de 26 dezembro de 1975,
modificada pela Lei nº 14.938, de 29 dezembro de 2003;



49

VI - outros recursos a ele destinados.
§ 1º - Os recursos de que trata este artigo serão depositados em

conta especial, mantida pelo Banco de Desenvolvimento de Minas
Gerais - BDMG.

§ 2º - Os recursos destinados aos órgãos estaduais serão utilizados,
prioritariamente, em despesas de capital e destinados a projetos e
ações que contribuam para a integração de atividades entre os órgãos
de segurança pública.

§ 3º - Os recursos oriundos do Fesp somente poderão ser
empenhados com despesas de pessoal até o limite de 30% (trinta por
cento) do total dos recursos disponíveis.

Art. 5º - O Tesouro Estadual repassará mensalmente ao Fesp os
recursos destinados à execução de seu orçamento, provenientes das
fontes sob sua responsabilidade.

Art. 6º - O órgão gestor do Fesp é a Secretaria de Estado de Defesa
Social, à qual incumbe, entre outras atribuições:

I - providenciar a inclusão dos recursos de qualquer fonte no
orçamento do Fesp, antes de sua aplicação;

II - organizar o cronograma financeiro de receita e despesa e
acompanhar sua execução e a aplicação das disponibilidades de
caixa;

III - responsabilizar-se pela execução do cronograma físico do
projeto ou da atividade beneficiada com recursos do Fesp.

Art. 7º - O agente financeiro do Fesp é o BDMG, ao qual compete:
I - aplicar os recursos do Fesp segundo as normas e os

procedimentos definidos pelo órgão competente;
II - remunerar diretamente ou aplicar as disponibilidades temporárias

de caixa para evitar a descapitalização do Fesp;
III - comunicar ao órgão gestor, no prazo máximo de cinco dias úteis,

a realização de depósitos a crédito do Fesp, com especificação da
origem;

IV - emitir relatórios de acompanhamento dos recursos do Fesp sob
sua responsabilidade.

Parágrafo único - O agente financeiro não fará jus a nenhum tipo de
remuneração pelos serviços prestados.

Art. 8º - Integram o grupo coordenador do Fesp, nos termos do
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inciso X do art. 3º da Lei Complementar nº 27, de 18 de janeiro de
1993:

I - um representante da Secretaria de Estado de Defesa Social;
II - um representante da Secretaria de Estado de Fazenda;
III - um representante da Secretaria de Estado de Planejamento e

Gestão;
IV - um representante do BDMG;
V - um representante da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais;
VI - um representante do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de

Minas Gerais;
VII - um representante da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais;
VIII - um representante da Comissão de Segurança Pública da

Assembléia Legislativa;
IX - um representante indicado pela Ordem dos Advogados do

Brasil, seção de Minas Gerais;
X - um representante do Ministério Público Estadual;
XI - um representante escolhido em reunião pública dos Conselhos

Comunitários de Segurança Pública.
Art. 9º - Compete ao grupo coordenador, além das funções

estabelecidas na Lei Complementar nº 27, de 1993:
I - aprovar o plano de aplicação dos recursos, conforme as diretrizes

estabelecidas nos planos de ação governamental e nas deliberações
do Conselho de Defesa Social;

II - acompanhar a execução do plano de aplicação dos recursos;
III - elaborar o cronograma financeiro de receita e despesa do Fesp;
IV - elaborar a proposta orçamentária do Fesp;
V - definir a aplicação das disponibilidades transitórias de caixa do

Fesp.
Art. 10 - Os demonstrativos financeiros do Fesp obedecerão ao

disposto na Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e às
normas do Tribunal de Contas do Estado.

Parágrafo único - Os demonstrativos a que se refere o “caput” deste
artigo serão atualizados mensalmente e ficarão disponíveis para
consulta pública, por meio da Internet.

Art. 11 - Fica instituída a contribuição do cidadão, facultativa, aos
consumidores de energia elétrica no Estado, visando à arrecadação
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de doações para o Fesp.
Parágrafo único - As guias de conta de energia elétrica incluirão os

seguintes dados relativos à contribuição de que trata o “caput” deste
artigo:

I - informação sobre o caráter facultativo da taxa;
II - discriminação de três valores para escolha do doador.
Art. 12 - Esta lei será regulamentada no prazo de sessenta dias

contados da data de sua publicação.
Art. 13 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 6 de fevereiro de 2007.
Sargento Rodrigues
Justificação: A situação dos órgãos de segurança pública no Estado

é bastante preocupante no momento atual. Estudos realizados pelas
Polícias Civil e Militar e pelo Corpo de Bombeiros Militar apontam para
a urgente necessidade de reaparelhamento dessas instituições, para
que possam cumprir as tarefas que constitucionalmente lhes são
atribuídas.

A escassez de recursos para investimentos tem sido uma constante
no quadro orçamentário estadual. Nesse contexto, a criação de um
fundo, com a definição de receitas a ele vinculadas, parece ser a
melhor alternativa para que sejam mantidos canais estáveis de
financiamento.

Assim, contamos com a colaboração dos ilustres Deputados para
que a proposição - discutida - e aprimorada no que couber - possa ser
aprovada nesta Casa.

- 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.

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados
Gilberto Abramo (8), Paulo Guedes (4), Weliton Prado (17) e Sargento
Rodrigues (9).

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados

Dalmo Ribeiro Silva, Domingos Sávio, Mauri Torres, Sávio Souza
Cruz, João Leite, Wander Borges, Chico Uejo, Juninho Araújo, Deiró
Marra, Doutor Rinaldo e Dimas Fabiano (2).
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Questão de Ordem
O Deputado Carlos Pimenta - Inicialmente, cumprimento a nova

Mesa da Casa, desejando ao Presidente Deputado Alberto Pinto
Coelho e aos demais componentes êxito no início desta sessão
legislativa. Temos certeza de que ela terá pleno êxito nas suas
funções.

Mas solicitei a palavra, Sr. Presidente, para comunicar que a cidade
de Januária está sofrendo muito em conseqüência das chuvas que
estão caindo no Município. Foram 21 horas ininterruptas de chuva na
cidade, deixando um saldo de 14 mil pessoas desabrigadas. O mesmo
está ocorrendo na cidade de Salinas, que teve a triste sina de sofrer
uma tromba d’água, que deixou também centenas de desabrigados.

Hoje, 140 Municípios mineiros decretaram situação de calamidade
em razão das chuvas. Até aqui alguém poderia dizer que a culpa é de
São Pedro, do tempo. Na verdade, estamos observando, Sr.
Presidente, que o nosso Estado não está tendo condições de
acompanhar e dar assistência às vítimas dessas calamidades, em
conseqüência do número de Municípios atingidos. A grande maioria
deles não mais possui estradas nem sequer para iniciar o período
letivo das aulas.

Temos tido uma dificuldade muito grande. O Governador tem-se
esforçado muito, a Defesa Civil tem feito o que é possível. Em
contrapartida, observamos que o governo federal está proporcionando
a outros Estados, que também estão sofrendo, muito mais condições
do que a Minas Gerais, principalmente em relação aos mais atingidos.

Acho que é importante, no início dos nossos trabalhos, ter uma
discussão mais aprofundada, mais séria, com mais responsabilidade,
relativamente ao que está acontecendo em Minas Gerais. Estamos
assistindo a uma mudança dramática do tempo. Decretávamos, em
Municípios do Norte de Minas, nesse início de ano, calamidade em
conseqüência da seca; hoje, decretamos em conseqüência das
chuvas.

Não temos ainda as comissões constituídas e formalizadas, para
discutirmos essa questão. Por se tratar de questão de emergência,
solicitaria à Mesa - se preciso, oficializaremos a nossa solicitação - a
constituição de uma comissão especial a fim de ouvir os Deputados
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Federais, recorrer ao governo federal, mostrar o que está ocorrendo
em nosso Estado, que as nossas estradas acabaram, que são
milhares os desabrigados, além das dezenas de pessoas que
perderam a vida em decorrência dessas calamidades.

Fica, então, a sugestão, aliás formulada por pessoas ligadas ao
Município de Januária, para que Minas seja mais ágil, para que tenha
mais poder de resolução e para que possamos ter acesso à ajuda do
governo federal, da mesma forma como está ocorrendo com outros
Estados brasileiros.

Minas, infelizmente, neste momento de tanta tristeza, está
abandonada pelo governo federal no tocante a todos os aspectos
relacionados às chuvas. Precisamos, pois, da ação da União,
urgentemente.

A minha sugestão é que, ouvida a assessoria, criemos essa
comissão especial com urgência, recorramos à ajuda do governo
federal, por meio dos parlamentares mineiros da Câmara e do
Senado. Muito obrigado.

Oradores Inscritos
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado André Quintão.

O Deputado André Quintão - Sr. Presidente, Deputado José
Henrique, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, estamos com muita
alegria nesta tribuna, quando da retomada dos nossos trabalhos nesta
importante legislatura. Gostaria de cumprimentar publicamente toda a
Mesa eleita na última quinta-feira, por consenso nesta Casa, assim
como desejar um trabalho exitoso e parabenizá-la pelas escolhas
feitas no sentido da gestão dos trabalhos legislativos e da própria
Casa.

Não foi possível estar aqui ontem, por isso queria registrar e
transmitir com alegria os cumprimentos ao nosso amigo Eduardo
Moreira, que assumiu a Diretoria-Geral desta Assembléia, bem como
ao amigo José Geraldo Prado, que assume a Secretaria-Geral da
Mesa, e ao Sabino, escolhido para integrar a equipe de
assessoramento à bancada do governo desta Casa. Com certeza
essas escolhas foram muito acertadas, pois valorizam o corpo efetivo
da Assembléia Legislativa. Além das qualidades profissionais,
técnicas e humanas dessas pessoas, elas também refletem uma
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valorização do conjunto da Casa.
Queria dirigir-me, particularmente, aos Deputados reeleitos, que

renovaram seus mandatos, e aos Deputados e às Deputadas - não
chamaria de novatos, porque todos têm larga experiência política e
profissional em movimentos e na área empresarial - que estão
iniciando-se nesta legislatura. Queria cumprimentar todos, na pessoa
da Deputada Elisa Costa, escolhida por unanimidade como nova Líder
da Bancada do PT nesta Casa, e nesse sentido cumprimentar
também o nosso Deputado Paulo Guedes, que assume a Liderança
da Minoria.

Srs. Deputados, Sras. Deputadas, esta legislatura inicia-se num
momento histórico para o nosso país. Estamos vivendo um período de
muitos desafios, mas também de muita esperança. Tivemos a
reeleição incontestável do Presidente Lula, com uma larga vantagem,
com apoio e aceitação popular nunca vistos nos últimos 50 anos.
Índices de aprovação que refletem o acerto, principalmente, das
políticas públicas sociais, do combate à desigualdade social, de
maneira republicana, integrando Estados e Municípios. Também se
trata de um período de renovação em alguns Estados e de
continuidade em outros, como é o caso de Minas Gerais, tendo assim
a possibilidade de um passo adiante.

Foi muito bom o governo Lula, mas tenho a certeza de que será
melhor ainda neste segundo momento. Já no início, sob a égide de
um governo de coalizão de centro-esquerda, com uma base mais
vigorosa no Congresso Nacional, olhando para o passado e evitando
os equívocos cometidos, se não pelo governo, se não pelo conjunto
do partido, mas em circunstâncias especiais, por decisões, que,
infelizmente, não foram as mais acertadas, tenho a certeza de que o
Brasil vai avançar muito mais.

Neste início, o governo Lula anuncia um programa de aceleração da
nossa economia e do crescimento, o PAC.

Nos próximos dias, anunciará também um passo adiante nos
programas de inclusão social. O eixo “acelerar-crescer-incluir” passa a
ser a grande referência que deve unir o poder público, a iniciativa
privada, e os segmentos mais diversos da sociedade brasileira. Um
esforço para crescer acima da média anterior, para buscarmos
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destaque no cenário internacional, mas com a necessária vinculação
de crescimento econômico com distribuição de renda, combatendo a
profunda desigualdade social acumulada em nossa história.

É importante que o PAC venha, não com aquelas reformas que
sempre apenaram o bolso do aposentado ou do trabalhador, mas com
base em maiores investimentos em infra-estrutura, em desoneração
de setores estratégicos, em maior racionalidade na máquina pública.

Precisamos de Minas presente nesse processo. É importante
reconhecer que, graças ao esforço do governo federal e à conjugação
do planejamento do Estado com as prioridades nacionais no último
período, Minas também pôde ter índices de crescimento e conferir
maior racionalidade no plano estadual.

Portanto, acredito que o Brasil está preparado para essa nova etapa,
assim como Minas Gerais, principalmente se nosso Estado arregaçar
as mangas, para, na área social, garantir e conferir maior efetividade e
maior orçamento para essa área.

Gostaria, Sr. Presidente, Deputados e Deputadas, antes de conferir
aparte aos nobres colegas, de dizer que a Assembléia Legislativa tem
um papel de destaque nessa nova etapa. A Assembléia Legislativa
deve continuar na linha de diálogo entre a base do governo e a
Oposição. Como disse o Presidente em seu discurso, uma base que
não abra mão da sua capacidade analítica, crítica e de intervenção e
uma Oposição que não atrapalhe o andamento dos trabalhos que
possam ser apresentados nesta Casa. Se trilharmos esse caminho de
diálogo, de inclusão da sociedade nos debates desta Assembléia,
estaremos avançando muito. Nessa linha, considero neste ano de
2007 estratégica a discussão do Plano Plurianual de Ação
Governamental - PPAG. Tivemos um grande avanço na legislatura
passada. Em quatro anos promovemos debates públicos envolvendo
as mais diversas representações da sociedade civil. Devemos fazer o
mesmo e avançar nesta legislatura de maneira regionalizada, para
que cada Deputado e Deputada que legitimamente defende e
representa sua região, com o mandato conferido pelas urnas e num
trabalho da Assembléia, possa discutir nas mais diferentes regiões o
planejamento do Estado de maneira participativa, para que Minas
também dê sua contribuição no combate à desigualdade social e às
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desigualdades regionais.
Em nossa missa, tão bem celebrada por D. Joaquim Mol, nosso

Arcebispo auxiliar disse uma palavra importante que ficou marcada
para todos nós: santificar o exercício da política e, por meio de nossa
ação, mudar conceitos, valorizar o sentido final da ação política. E
encontra-se esse sentido na medida em que nossa ação melhora a
vida, principalmente do povo das regiões mais pobres deste Estado.
Uma das grandes oportunidades será a discussão do Plano
Plurianual.

Aproveito para dizer, principalmente para os novos Deputados e
novas Deputadas, que funcionou - e bem -, na legislatura passada,
por meio de uma iniciativa suprapartidária, uma frente parlamentar em
defesa das crianças e dos adolescentes. E aqui, a pedido da Frente
de Defesa dos Direitos das Entidades da Sociedade Civil do Conselho
Estadual da Criança e do Adolescente, estarei, a partir da reunião
ordinária de amanhã, com um manifesto de lançamento, coletando a
adesão dos parlamentares que quiserem, em seu mandato, na
comissão em que estiverem atuando, lutar em Minas Gerais pelo
direito da criança e do adolescente, já que não há nada mais sagrado
que cuidar das crianças e adolescentes em situação de
vulnerabilidade social, e infelizmente elas ainda são muitas no nosso
Estado e no Brasil. Teremos um grande trabalho junto com o governo
federal e o estadual, junto às organizações da sociedade civil e às
Prefeituras para fazer valer em Minas o Estatuto da Criança e do
Adolescente.

Srs. Deputados e Sras. Deputadas, peço licença à Bancada do PT
para fazer um convite informal, que certamente contará com a
participação do Deputado Carlin, baseado em sua experiência e em
nosso convívio com a Deputada Jô Moraes. Temos um grande desafio
em Minas Gerais: fazer avançar, por meio do diálogo, os programas
do governo federal. É importante que nossa bancada ajude na
convergência de esforços do governo estadual para que o Estado
tenha cada vez mais ampliado o nível de investimentos, que, diga-se
de passagem, foi muito alto no governo Lula, no primeiro mandato.
Aliás, foi um valor nunca visto nos governos anteriores.

Minas Gerais está sendo bem tratada, mas lembro que integra um
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país, que também tem várias prioridades. Minas é um Estado política
e economicamente importante, e daí a necessidade de, junto com a
bancada do governo, rompendo fronteiras partidárias, ajudarmos na
linha de ampliação de investimentos para o Estado.

Na legislatura anterior, como Líder da minha bancada, defendi essa
linha construtiva do diálogo, sem subserviência, sem o rolo
compressor do outro lado na hora das votações, com respeito.
Sinceramente, considero que existe clima político para o construirmos
novamente e avançarmos nessa legislatura, pois o povo quer uma
oposição que apresente sugestões, soluções. Não adianta fazer uma
oposição de blá-blá-blá nem ao governo estadual nem ao federal - a
chuva é culpa do Lula; a atual situação das estradas estaduais é culpa
do Lula. Também não é possível criticarmos as incertezas, as
questões acumuladas ao longo de 50 ou 100 anos em um ou outro
governo. Daí a importância de, respeitadas as divergências
partidárias, Minas Gerais não abrir mão desse importante momento
que o Brasil está vivendo: esperança, alegria, crescimento e combate
rigoroso e vigoroso à desigualdade social devem ser a referência
maior em nosso trabalho legislativo.

Considerando-se a qualidade dos Srs. Deputados e das Sras.
Deputadas, pode-se dizer que a Assembléia está muito bem servida e
dará a sua contribuição ao processo estadual e nacional. Muito
obrigado.
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Dalmo Ribeiro Silva.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Exmo. Sr. Presidente, Deputado
José Henrique, saúdo V. Exa. cumprimentando toda a Mesa recém-
empossada. Cumprimento também as Sras. Deputadas, os Srs.
Deputados, os amigos da galeria, Prefeitos, Vereadores, assessores e
a TV Assembléia.

Meus amigos e minhas amigas, que minhas primeiras palavras,
neste primeiro momento, nesta 1ª Reunião Ordinária da 1ª Sessão
Legislativa da 16ª Legislatura sejam de efusivos e sinceros
cumprimentos a todos que participarão efetivamente de um mandato
nesta Casa do povo.

Confesso a todos a minha satisfação de poder cumprimentá-los,
desejando que bênçãos copiosas possam iluminar o nosso trabalho
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neste mandato que ora iniciamos, para que, com certeza, possamos
administrar, cuidar e zelar dos interesses maiores do povo mineiro.

Saúdo também os nossos assessores e todos os funcionários da
Assembléia Legislativa. Faço um cumprimento especial ao Sr.
Eduardo Moreira, nosso Diretor-Geral, ao Dr. José Geraldo, ao Teófilo
e a todos aqueles que irão conviver conosco bem de perto durante a
16ª Legislatura.

Saúdo, enfim, todos aqueles que acreditam, com fé inabalável, nos
destinos do Parlamento mineiro. Esta Casa, sem dúvida alguma,
constitui a caixa de ressonância do povo mineiro. Com certeza é aqui
que encontraremos soluções que darão encaminhamento para os
destinos prósperos das nossas regiões e para o nosso povo. (- Lê:)

Quero saudar os nobres colegas, na certeza de que a nossa
convivência nesta Legislatura será muito salutar e resultará em ações
positivas em benefício do povo mineiro.

É com renovada disposição e redobrada satisfação que ocupo esta
tribuna, nesta 1ª Sessão Ordinária da 16ª Legislatura da Assembléia
Legislativa mineira, que se instala com diretrizes bem definidas por
seu novo Presidente, Deputado Alberto Pinto Coelho.

Entre elas, gostaria de destacar aquela que S. Exa. anunciou como
grande eixo de atuação do Parlamento mineiro, a saber o
estabelecimento de um novo pacto federativo que contemple os
nossos Municípios.

Essa tônica enfatizada por nosso Presidente vai ao encontro do que
ouvimos aqui, neste mesmo Plenário, em 1º de janeiro último, quando
empossado o nosso Governador.

Gostaria mesmo de saudar essa iniciativa, urgente e necessária,
pela qual Minas Gerais, ancorada nas suas mais altas tradições
libertárias, aponta ao Brasil, pela voz de seu Governador Aécio Neves
e pela disposição do Presidente Alberto Pinto Coelho, essa bandeira
que devemos empunhar para, verdadeiramente, percorrermos com
êxito o caminho do desenvolvimento, preconizado pelo Governo Lula
em seu Plano de Aceleração do Crescimento.

Diante dessa verdadeira convocação das forças representativas de
nosso Estado, lembramos Tancredo Neves, que, em discurso
proferido logo após a sua eleição como Presidente de todos os
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brasileiros, assumiu um compromisso: “A primeira tarefa do meu
governo é promover a organização institucional do Estado. Se, para
isso, devemos recorrer à experiência histórica, cabe-nos compreender
que vamos criar um Estado moderno, apto a administrar a Nação no
futuro dinâmico que está sendo construído”.

Infelizmente, a ausência de Tancredo retirou do povo brasileiro a
oportunidade histórica de testemunhar o cumprimento desse
compromisso, e o que assistimos hoje é a hipertrofia da União em
detrimento dos demais entes federados, numa grave deformação do
espírito federativo.

Tamanha deformação remete-nos à lição de Rui Barbosa: “A
Federação é uma dessas instituições de tal energia adesiva ao País
onde se estabelecem, de uma força de impregnação orgânica nos
costumes da Nação onde entraram, que nunca mais se podem
remover sem destruição dos tecidos vitais.”.

Assim, se o que desejamos hoje é o estabelecimento de um novo
pacto federativo, em bases sólidas e justas, devemos estar avisados
de que esse é o único caminho capaz de evitar o comprometimento de
outros valores fundamentais à existência da Nação.

Os dados desta história recente nos mostram que o centralismo, que
oprime, empobrece e fragiliza os Estados e os Municípios, que priva
essas instâncias da sua autonomia e da sua substância, é um
elemento capaz de provocar grave instabilidade na Federação.

Por isso, é chegada a hora de renovarmos o credo de que a
Federação é absolutamente o único meio de sustentar a unidade
deste País imenso, enfraquecido pela ação perversa e concentradora
da União, que abusa do expediente das contribuições sem a
correspondente contraprestação, o que acarreta maior sobrecarga aos
nossos Estados e Municípios.

Não sem razão, a recente proposta encaminhada por representativo
grupo de Governadores das diferentes regiões do País, liderados pelo
Governador Aécio Neves, a propósito do chamado PAC, propõe
discutir a participação mais justa de Estados e Municípios na
distribuição dos recursos arrecadados pela União com a CPMF e
outras contribuições, bem como a Cide.

Não se pretende, é claro, simplesmente esvaziar da União o seu
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papel. O desafio que nos propomos enfrentar é restabelecer o
equilíbrio federativo, impedindo que a atrofia de muitos alimente a
musculatura de um só, para que possamos caminhar juntos e atentos
ao destino de Minas e do Brasil.

Assim, a bandeira de Minas, que se eleva mais uma vez, deverá ser
sustentada pela autoridade histórica e agitada pelo compromisso que
animou os Inconfidentes, trazendo, sem dúvida alguma, a Federação
comprometida com o princípio da autonomia de todos os entes
federativos.

Cabe repetir as palavras do Governador Aécio Neves, quando faz
um diagnóstico claro, no qual demonstra que o gargalo do processo
de retomada do crescimento brasileiro, de maior justiça social e de
maior emprego, está na hipertrofia do poder central, que, ao longo dos
últimos 40 anos, só aumentou.

Portanto, nesta hora de inadiável definição, tenho absoluta certeza
de que o povo mineiro responderá positivamente a esse chamamento,
formando fileiras em defesa da Federação, cujo primado seja o da
justa distribuição dos tributos arrecadados e o do equilíbrio na
repartição das responsabilidades.

É hora de renovarmos esse verdadeiro compromisso cívico que
deve ser proclamado pelos quatro cantos do Brasil, respaldado pelas
tradições mineiras de respeito à liberdade e à justiça do nosso povo. É
tempo de uma nova aliança, verdadeira conjuração de Minas em favor
do Brasil.

Destaco que na legislatura passada, com o Deputado Bonifácio
Mourão, requeremos e foi aprovada por esta colenda Casa a
formação de uma frente parlamentar em defesa do pacto federativo, o
que estamos renovando com o mesmo anseio e a mesma
determinação, para garantir a tradição histórica do povo de Minas
Gerais. Queremos começar por Minas, porque é o celeiro das mais
ricas tradições da Pátria, por seu povo, sua gente e seus princípios
legados por Juscelino Kubitschek, Tiradentes e tantos outros que
fizeram da política um verdadeiro sacerdócio. Nesta legislatura,
iremos debruçar-nos sobre o pacto federativo, para resgatar os
sentimentos maiores do povo mineiro. Esta leitura tem sido feita pelo
nosso Governador brilhantemente. E agora, associada ao brilhante
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discurso do Deputado Alberto Pinto Coelho, a Assembléia Legislativa
será parceira de primeira hora do Executivo para caminhar em defesa
das ações do pacto federativo, o que Minas já se tornou, pelo seu
respeito, pelas suas tradições e pelos seus políticos.

Quero conversar com todos os ilustres parlamentares, neste
chamamento e nesta vertente do discurso do Deputado Alberto Pinto
Coelho. Que introduzamos na mente de cada um a importância de se
garantirem as tradições políticas e os sentimentos constitucionais de
Minas Gerais. Assim, a Assembléia Legislativa poderá caminhar a
passos largos em defesa da situação democrática do País, como fez
na legislatura passada.

Nossa luta, portanto, será a de reabilitar a parceria dos entes
federados, restabelecendo um federalismo mais estável, equilibrado e
cooperativo, capaz de oferecer respostas ao desafio de aprimorar a
qualidade do governo democrático.

É, sem dúvida, uma gigantesca tarefa. Mas é preciso exercitar a
coragem de avançar em um quadro político complexo, que exige a
compreensão de que a Federação pressupõe formas de ação
conjunta entre as diferentes esferas de governo. O resultado dessa
ação deverá ser eficiente, a ponto de devolver aos entes federados a
sua autonomia decisória.

Nesta hora, Minas está a dizer que, sem autonomia e sem respeito
ao pacto federativo, é a própria cidadania que fica diminuída, e a
democracia fica restrita à escolha de quem será o eventual
governante.

Será, pois, o nosso papel avançar nessa marcha, com a firmeza e a
determinação proporcionais ao tamanho da árdua jornada, para
restabelecer a justiça e a igualdade, o equilíbrio e a plena cidadania,
que são marcas e postulados maiores de Minas Gerais.

Tenho a certeza de que, a partir de hoje, essas marcas estarão em
cada parlamentar comprometido com a consciência e com o povo
mineiro. Peço a Deus que abençoe o trabalho de todos os
parlamentares. Que possamos discutir e fazer leis benéficas ao nosso
povo!

O nosso povo espera muito desta Casa Legislativa, tão respeitada
em todo o Brasil. Com certeza, ela será bem presidida pelo Deputado
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Alberto Pinto Coelho, e saberemos ser uma estrela de primeira
grandeza para a ordem e a cidadania da democracia mineira e da
democracia brasileira.

Um abraço a todos e felicidades.
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Gustavo Valadares.

O Deputado Gustavo Valadares - Sr. Presidente, Deputado José
Henrique, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, inicio o meu
pronunciamento dando as boas-vindas aos nobres pares, nossos
colegas desta 16ª Legislatura. Tenho certeza de que daremos
continuação ao trabalho desenvolvido na 15ª Legislatura pelos
parlamentares que aqui estavam. Portanto, minha primeira mensagem
é para os novos Deputados que aqui se encontram neste primeiro dia
de reunião ordinária da 16ª Legislatura.

Sr. Presidente, antes de entrar no assunto principal do meu
pronunciamento, quero registrar um fato, que me preocupou um pouco
na tarde da última quinta-feira, quando da posse dos parlamentares
estaduais. O nosso Vice-Governador Anastasia esteve presente aqui
representando o governo do Estado de Minas Gerais. Trata-se de
homem competente, sério e um dos responsáveis pelo brilhante
choque de gestão implementado pelo governo do Estado nos últimos
quatro anos, mas confesso que senti a ausência do nosso Governador
Aécio Neves. O Governador pediu ao Vice-Governador que o
representasse na posse dos novos Deputados. Não compareceu
nesta Assembléia Legislativa, mas encontrava-se em Belo Horizonte.

O Governador Aécio Neves sabe do respeito, da admiração e do
entusiasmo que tenho pelo seu trabalho, mas acredito que nesse
ponto lhe faltou um pouco de bom-senso. No primeiro dia, na posse
dos Deputados Estaduais, estando o Governador do Estado na nossa
Capital, deveria ter-se dirigido a esta Casa para prestigiar os que são
os representantes do povo dos quatro cantos das nossas Minas
Gerais.

Sr. Presidente, deixo aqui essa lamentação. Tenho certeza de que
isso não mais se repetirá, pois sei do respeito que o nosso
Governador tem pela Assembléia Legislativa e pelos representantes
do povo do nosso Estado.

Agora tratarei do assunto que me traz a esta tribuna. Antes, porém,
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concedo aparte ao Deputado Domingos Sávio.
O Deputado Domingos Sávio (em aparte) - Deputado, primeiramente

quero cumprimentá-lo e a todos os pares e registrar a alegria de tê-lo
conosco novamente. Já disse e reitero: V. Exa. é uma das mais
brilhantes lideranças que o Parlamento mineiro conquistou nos últimos
tempos.

Quero apenas ponderar que tivemos a alegria de contar com a
presença do Vice-Governador Antônio Augusto Anastasia, e, naquele
mesmo momento, o Governador Aécio Neves, que, na condição de
Governador, não pode escolher horário de trabalho, das dificuldades e
das atribulações, estava com o Governador de São Paulo tratando de
assuntos que dizem respeito diretamente ao sucesso desta gestão,
diria mais, até do nosso país.

Vivemos, de certa forma, um momento de apreensão com as
medidas anunciadas pelo governo federal, torcemos por que dêem
certo que trazem no seu bojo uma parcela de sacrifício ainda maior
para Estados e Municípios. E os governos mineiro e paulista, de
alguma forma, lideram um debate nacional para tentar sensibilizar o
governo federal.

Quero ponderar com V. Exa. apenas este aspecto. Claro que o
nosso Governador estará em absoluta harmonia com esta Casa,
trabalhando em prol de todos os mineiros, e aqui estava o nosso Vice-
Governador.

Com certeza, a ausência do Governador nesta Casa por estar
tratando de assunto de relevante interesse nacional é motivo de
compreensão por parte de V. Exa. e de todos nós. Muito obrigado,
Deputado Gustavo Valadares.

O Deputado Gustavo Valadares - Eu que agradeço a V. Exa. o
aparte, mas gostaria de deixar aqui um contraponto. O Governador
Aécio Neves sabia, de antemão, há muito tempo - até porque já é de
praxe -, que os parlamentares estaduais sempre tomaram e tomam
posse no dia 1º de fevereiro, às 14 horas, por conta do que reza o
Regimento e a Constituição Estadual. Poderia muito bem o nosso
Governador ter solicitado ao Governador de São Paulo que realizasse
essa reunião 2 horas depois ou antes, 15 minutos depois ou antes.
Tenho certeza de que essa não é a justificativa para a sua ausência,
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mas tenho o mesmo respeito e admiração pelo Governador, e esta
não mudará. Apenas deixo um recado: senti sua ausência e acredito
que os demais pares - pelo menos a grande maioria - também
sentiram.

No entanto, quero que fique bem claro: não quis e não quero - até
porque conheço sua competência, nesses últimos quatro anos -
diminuir a presença do nosso Vice-Governador Anastasia. Muito
prestigiada foi a nossa posse com a presença do Vice-Governador,
mas senti a ausência do Governador na posse dos representantes do
povo do nosso Estado, dos representantes do Legislativo mineiro.

Sr. Presidente, traz-me a esta tribuna um assunto que gostaria de
tratar de forma mais complexa e com um pouco mais de tempo. Por
conta disso, apresentei à Mesa, ao nosso Presidente recém-
empossado, Deputado Alberto Pinto Coelho, proposta de criação de
uma comissão especial para discutir a violência nos estádios de Minas
Gerais. Durante o nosso recesso, no mês de janeiro, discutiu-se a
proibição do comércio de bebidas alcóolicas no Estádio Magalhães
Pinto, nosso querido Mineirão, durante as partidas que ali seriam
disputadas no exercício de 2007. Tive oportunidade, no mês de
janeiro, de dar uma entrevista coletiva nesta Casa, na Sala de
Imprensa, quando disse que não concordava com tal ato, até porque,
para que se proíba a comercialização de bebidas no Mineirão, o
remédio legal seria o encaminhamento a esta Casa de um projeto de
lei que discutisse e tratasse dessa matéria; coisa que não aconteceu.

Para deixarmos os demais parlamentares a par do assunto, o que
aconteceu foi que, no dia 12/12/2006, o Sr. Promotor José Antônio
Baêta de Melo Cançado encaminhou uma recomendação - nada mais
que isso - à Ademg, uma autarquia do governo estadual que
administra o Mineirão, de que se proibisse a comercialização de
bebidas no Mineirão, com o objetivo de diminuir o número de
ocorrências e a violência naquele estádio durante os jogos de futebol,
no exercício de 2007. Essa recomendação, não sei se por falta de
conhecimento dos senhores membros da administração da Ademg ou
por vontade e simpatia pela proibição por parte de alguns desses
Diretores, foi acatada pela Ademg, no meu ponto de vista, de certa
forma ilegalmente, porque só podemos proibir a comercialização de
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bebidas se encaminharmos a esta Casa um projeto de lei que trate do
assunto. Antes disso, não podemos proceder a essa proibição. Mas,
na minha opinião, de maneira ilegal a Ademg seguiu a recomendação
do Promotor José Antônio Baêta e proibiu, a partir da primeira partida
do Campeonato Mineiro, o comércio de bebidas no Mineirão.

Trouxe alguns assuntos e aspectos importantes, que julgo relevante
incluir neste pronunciamento. Porém, quando os responsáveis pelos
bares do Mineirão, os concessionários desses bares, participaram da
licitação que tratava do assunto, todos sabiam que havia, no edital de
licitação, a permissão para a venda de bebidas alcoólicas durante os
jogos no estádio Mineirão. Agora, depois de realizada a licitação e
publicados os vencedores, depois que cada um se alocou em seu bar,
a Ademg veio informar aos novos concessionários dos bares que
estariam proibidos de vender bebida alcoólica.

Fiz pesquisa junto aos donos das concessões dos bares e pude
concluir que 80% do faturamento dos bares do Mineirão se refere à
venda de cerveja.

Sras. e Srs. Deputados, não estou aqui defendendo abuso no trato
de bebidas alcoólicas. Pelo contrário, o abuso precisa e deve ser
coibido, mas pelo ente competente, que, no caso, é a Polícia Militar do
nosso Estado, a qual está presente em todos os jogos.

A Ademg não está cumprindo o edital da época da licitação nem o
contrato que tem firmado com os concessionários dos bares ao proibir
a venda de cerveja no Mineirão. Em conseqüência, o número de
empregos a cada jogo está diminuindo. Além disso, há o incentivo da
venda de bebidas alcoólicas por ambulantes no estádio, o que pode
ser verificado “in loco”, Deputado Alencar da Silveira Jr., durante
qualquer jogo do Campeonato Mineiro. Qualquer um dos senhores
pode ir ao estádio e verificar esse fato. Esses ambulantes nada
recolhem aos cofres do Estado e nenhum benefício geram para o
povo de Minas Gerais. Não há geração de emprego nem de renda.

Estive presente, no último sábado, no Mineirão, onde pude constatar
a ocorrência de outro fato: os torcedores estão entrando no estádio
com 15 minutos, 20 minutos de atraso porque preferem beber cerveja
do lado de fora para, em seguida, entrar.

Concedo aparte ao Deputado Alencar da Silveira Jr., que poderá
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engrandecer ainda mais meu pronunciamento.
O Deputado Alencar da Silveira Jr. (em aparte) - Tentarei clarear o

tema para V. Exa. e para este Plenário.
Em 2001, apresentamos a esta Casa um projeto que proibia cerveja

no Mineirão. Esse projeto tramitou e já estava para ser discutido e
aprovado pelo Plenário. Todavia, no final da última legislatura, foi
arquivado. Agora o desarquivamos, com algumas emendas. Esta
Casa já discutiu esse projeto por várias vezes. Já fizemos até
audiências públicas para tratar do tema.

Proponho a V. Exa. e a esta Casa que façamos, com certa urgência,
uma nova discussão do projeto porque o Ministério Público hoje age
sem basear-se em lei. Esta Assembléia precisa dar uma lei ao
Ministério Público, à Ademg e à Polícia Militar.

Comunico aos Srs. e às Sras. Deputadas e aos telespectadores da
TV Assembléia - que criamos há 10 anos para mostrar o trabalho
realizado dentro desta Casa - que já existe projeto de minha autoria
tramitando nesta Assembléia, esperando discussão pelas comissões,
o que pedimos seja feito com certa urgência. Este projeto de minha
autoria, que foi desarquivado, permite a venda até o primeiro minuto
do segundo tempo de uma partida de futebol. O torcedor poderá beber
sua cerveja antes da partida, durante o jogo do primeiro tempo e nos
intervalos, Deputado Gustavo Valadares. Após esse primeiro minuto,
a venda será paralisada, sob pena de se aplicar multa, cujo valor é
alto.

Lembro aos senhores que o Júnior, ex-Presidente da Associação de
Bares do Mineirão, que não está mais entre nós, falecido em setembro
do ano passado, acompanhava as grandes discussões feitas nesta
Casa. Ele estava sempre presente em nossas reuniões,
representando a associação.

Devemos novamente ouvir os proprietários dos bares. Temos de
ouvi-los, como temos de ouvir toda a sociedade. Deixo a sugestão
para que façamos a discussão desse projeto com certa urgência, após
o que deverá ser votado no Plenário desta Casa. Os Deputados desta
Casa precisam entregar à sociedade mineira uma lei que possa ser
cumprida.

V. Exa. tem experiência, pois já acompanhou partidas em outros
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países, onde verificou que, do intervalo para a frente, as bebidas são
proibidas. Esse projeto deixa claro que a bebida destilada é
definitivamente proibida. Ou seja, não se pode vender cachaça nem
uísque dentro do Mineirão, mas, até o primeiro minuto, a cerveja
poderá ser vendida.

A experiência será feita com certa urgência. Já acertei isso com a
direção do América Futebol Clube. Nesse caso, a partir do próximo
domingo, no jogo entre América e Ipatinga, até o primeiro minuto do
segundo tempo, venderemos cerveja. Assim, teremos condições de
realizar, nesta Casa, uma grande discussão sobre esse projeto. Para
tanto, consideraremos o que acontecerá no próximo domingo no
Independência, bem como no jogo contra o Cruzeiro e nos demais
jogos do Campeonato Mineiro.

No Independência, a cerveja será vendida. Quanto a isso, como
Vice-Presidente da agremiação, já convenci o Presidente Baltazar.
Obrigado, Deputado Gustavo Valadares, a quem agradeço o interesse
pelo assunto.

O Deputado Gustavo Valadares - Agradeço-lhe o aparte, que muito
abrilhanta meu pronunciamento. V. Exa. fala de um assunto muito
importante.

Sr. Presidente, antes de encerrar, ressalto que o Campeonato
Mineiro, se não me engano, está sendo disputado por 12 equipes, das
quais apenas duas estão sendo punidas com a determinação, com a
recomendação do Promotor. Atlético e Cruzeiro têm as maiores
torcidas, mandam os jogos no Mineirão. Isso não acontece com as
demais torcidas, a exemplo da do América, que mandam os jogos no
Independência, e da do Rio Branco, terra do colega Deputado Carlos
Mosconi. Lá se pode vender bebida alcoólica, ou seja, lá o torcedor
pode beber. Se o Atlético mandasse os jogos no Independência,
poderia vender bebida lá. Que discriminação é essa contra os
torcedores do Atlético e do Cruzeiro? Está claro, Deputado Alencar da
Silveira Jr., que se trata de uma medida autoritária e ilegal.

Por isso, Sr. Presidente, ao encerrar, solicito a V. Exa. e aos demais
membros da Mesa que, de forma rápida, autorizem a instauração da
comissão especial para discutir a violência nos estádios, com a
participação dos clubes, da federação mineira, da Ademg, das
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Polícias Militar e Civil de Minas Gerais, enfim, de todos os órgãos
envolvidos com o futebol.

O Deputado Zezé Perrela (em aparte) - Nobre Deputado Gustavo
Valadares, convivo com essa situação, conheço relativamente bem o
tema, visto que, há alguns anos, estou no futebol.

Inicialmente, não dou a importância que se está dando a essa
questão. Essa é a minha opinião. Não há muita diferença entre vender
e deixar de vender bebida no Mineirão. Eu não diria que a bebida é a
responsável pela violência, porém, curiosamente, os índices de
ocorrência diminuíram após a proibição.

Ainda não tenho opinião formada a esse respeito, mas penso que a
idéia do Deputado Alencar da Silveira Jr. é boa e devemos fazer uma
tentativa. Sei que muitas pessoas vão ao Mineirão para tomar uma
cervejinha e não criam nenhuma dificuldade por causa disso. Os
torcedores que normalmente provocam tumultos já chegam bêbados
ao local. Todavia, temos de discutir o tema com muito carinho, sem
considerar apenas esse prisma. O futebol envolve paixão, além de
muitas outras coisas.

Sr. Presidente, o episódio da Polícia Militar no Estádio do Vila Nova
foi realmente lamentável. Não estive lá, mas acompanhei os
acontecimentos pela televisão. Não estou habilitado para falar do
episódio, mas considero-o lamentável.

Não pretendo colocar a culpa na Polícia Militar nem nos dirigentes
do Vila Nova, que, aliás, trataram-nos com muita fidalguia. Talvez seja
mais importante discutir o tema da violência nos estádios que debater
o assunto de venda de bebida nos estádios. Na minha opinião, a
polícia tomou a atitude que deveria tomar. Não estive lá, não sei se a
força foi desproporcional, enfim, não faço julgamento. O fato é que os
episódios foram lamentáveis.

Diante disso, esperamos que o Comando da Polícia Militar e as
autoridades competentes cuidem desse fato. Esperamos ainda que
ninguém transfira a responsabilidade para o Cruzeiro, como sugeriram
alguns órgãos.

Cobraram-me porque não fui à imprensa falar sobre o tema. Como
V. Exa. sabe, a segurança pública é responsabilidade da Polícia
Militar, e não dos clubes. Temos de fazer nossa parte, ou seja, dar
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garantias para que a polícia trabalhe bem. O Vila é nosso parceiro.
Houve excesso no estádio do Vila Nova, e espero que isso não se
repita. Não é a primeira vez que isso acontece. Aliás, isso ocorre em
muitos gramados do interior, onde o policiamento, às vezes, não é
suficiente para que haja segurança dos torcedores.

Mais importante que vender ou não bebida no estádio é preservá-lo.
O torcedor de futebol é o único cliente que apanha e ainda volta. Isso
só acontece no futebol. Temos de tratar o torcedor como um cliente,
que é como merece ser tratado. Obrigado.

O Deputado Carlos Mosconi (em aparte) - Apenas gostaria de
agradecer ao Deputado Gustavo Valadares a referência que ele fez ao
meu nome e à minha querida cidade natal, Andradas. V. Exa. pode
estar certo de que a população ordeira desse Município cumprirá à
risca o que a lei determinar.

O Deputado Gustavo Valadares - Fica aqui uma pontinha de inveja,
pois gostaria de estar em Andradas, bebendo cerveja e assistindo ao
jogo de futebol.

O Deputado Carlos Mosconi (em aparte) - A preferência seria o
vinho, já que Andradas é a cidade do vinho. Fica registrado meu
agradecimento a V. Exa. pela lembrança.

O Deputado Gustavo Valadares - Sr. Presidente, agradeço-lhe o
bom-senso e o tempo extra-regimental concedido. Assuntos
importantes, como a violência ocorrida no estádio do Vila Nova, serão
tratados na comissão especial para tratar da violência nos estádios.
Agradeço a V. Exa. e aos demais pares.

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

O Deputado Eros Biondini - Sr. Presidente, membros da Mesa, Líder
do Governo, Líder da Maioria, Líder da Minoria, Líderes das bancadas
partidárias, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, querido povo mineiro,
pela primeira vez, ao tomar posse desta tribuna, dirijo-me ao povo
mineiro que nos elegeu e nos consagrou como seu representante
nesta Assembléia Legislativa, almejando, sem dúvida, que sejamos
capazes de responder a muitas de suas expectativas. Expectativas
essas resultantes de uma série de problemas não resolvidos, de
necessidades insatisfeitas e de muitos sonhos não realizados. Enfim,
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expectativas decorrentes de inúmeras frustrações acumuladas ao
longo do tempo, que, se assim continuar, poderão, em qualquer
momento, derivar numa tremenda explosão social carregada de
violência, como já vimos acontecer em tantos outros países.

E, se isso acontecer, certamente sofreremos conseqüências
lamentáveis, pois o povo já não tolera mais que os problemas e as
necessidades, que em cada campanha eleitoral oferecemos resolver e
satisfazer, continuem a ser os mesmos.

Sei que nada de novo estou expondo, mas quero registrar que esses
fatos e essa realidade, refletidos e discernidos à luz da minha fé e do
pensamento social-cristão, falaram muito alto e me intimaram para um
envolvimento mais protagonista na política, uma vez que meras
críticas e denúncias dessas injustiças, veiculadas por meio de
retóricas incendiárias, de canções, poesias e encenações de
protestos, nada resolvem.

Desde muito cedo tento acompanhar os acontecimentos políticos em
âmbitos local, regional, nacional e internacional. Assim, nos últimos 16
anos, coloquei-me a serviço da comunidade, através, principalmente,
de projetos de promoção social e cultural.

Agora, aqui estamos integrando o Poder Legislativo para agirmos
junto à sociedade, visando a uma qualidade de vida que seja mais
condizente com sua condição de povo de Deus.

Acredito que muitos, se não todos, sabem que sou um social-cristão,
militante na política, assumindo agora o cargo de Vice-Presidente
Estadual do Partido Humanista da Solidariedade - PHS; partido este
criado - e operando na política nacional - à luz dos conceitos, valores
e princípios do humanismo cristão, todos centrados na eminente e
inalienável dignidade da pessoa humana.

Estamos cientes de que nesta Casa, sem dúvida, faremos parte de
um pluralismo ideológico-político, e disso resultarão diversas formas
de ver o mundo e de idear soluções para seus problemas.

Dessa forma, estamos abertos e dispostos a aprender e conviver
harmoniosamente com a diversidade, na certeza de que ela desvelará
caminhos certos para transformar a sociedade em face da primazia do
bem comum, que é o que todos nós buscamos.

Assim, frente a essa realidade, tenho plena consciência da missão e
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da enorme responsabilidade que me cabe como integrante deste
Poder Legislativo no nosso Estado.

Portanto, Sr. Presidente, demais colegas Deputados, hoje assumo o
compromisso de enfrentar todos os desafios para aunar esforços
criativos e sanar de vez tantas frustrações. Digo isso na certeza de
que nesta Casa todos estamos imbuídos da mesma vontade de servir
ao povo que nos elegeu. Foi para isso que esse povo nos dispensou
da autoridade e do poder que agora detemos, oferecendo-nos, assim,
a grande oportunidade de sermos agentes de transformação social,
com o compromisso de produzir as leis e as normas que melhor criem
as condições para o bem comum da nossa sociedade.

Quero hoje expressar a minha imensa gratidão aos 68.500 eleitores
que me honraram com a sua escolha e com o seu voto. Estou certo de
que esses votos me foram confiados visando a um melhor destino
para todos os mineiros e para toda a sociedade brasileira. Agradeço-
lhes imensamente o prestígio e a confiança recebidos,
comprometendo-me a jamais decepcioná-los.

Diante dessas considerações, peço a todos - tenho certeza de que
todos os nossos nobres colegas Deputados são homens de fé - que
me encomendem constantemente em suas preces, para que eu seja
um catalisador do bem, agindo em coerência com os nossos valores e
com os nossos princípios cristãos.

Digo-lhes que uma grande emoção me embarga neste momento,
pois vêm a minha memória tantos irmãos e irmãs, leigos e religiosos
de todas as idades, de Minas e de outros Estados, que
acompanharam, trabalharam e oraram tão intensamente pelo sucesso
da minha campanha.

Quero manifestar, do mais profundo do meu coração,
agradecimentos a todas as comunidades de vida e de aliança e, de
maneira especial à querida Comunidade Canção Nova, presente em
todo o Brasil e também em Minas Gerais, na pessoa do seu fundador
e Presidente, o nosso querido Pe. Jonas Abib, e à Renovação
Carismática Católica - RCC -, da qual me honra fazer parte como
liderança em Minas e em todo o Brasil, estando também em missão
pela RCC em outros países.

Também gostaria de agradecer ao Conselho de Medicina
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Veterinária, do qual faço parte, e às associações de criadores de
eqüinos, área de minha atuação como médico veterinário desde 1995,
quando me formei pela prestigiada Escola de Veterinária da UFMG.

Confesso-lhes que, ainda que debutante nesta Casa, a política
nunca me foi alheia, pois sempre tive consciência de que todos somos
políticos por definição. No dizer do Papa João Paulo II, na sua
magistral exortação apostólica “Vocação e Missão dos Leigos”, todos
somos destinatários e protagonistas da política, na medida em que é
pelas instâncias políticas que passam todas as decisões que dizem
respeito ao bem comum da sociedade em qualquer nação do mundo.

Tenho plena consciência, Sr. Presidente, de que estou aqui para
cumprir uma missão conferida por Deus, único dispensador de
qualquer autoridade e poder político, como está escrito em João,
capítulo 19, versículos 11 e 12, quando o dito poderoso Pilatos
perguntou a Jesus: “Não sabes que tenho poder para te soltar e poder
para te crucificar?” e Jesus respondeu: “Tu não terias poder algum
sobre mim se não te fosse dado do alto”. Ainda se lê no Evangelho de
Marcos, capítulo 10, versículos 35 a 45, no momento em que dois
personagens seguidores de Jesus, Tiago e João, filhos de Zebedeu,
aproximaram-se Dele dizendo: “Mestre, queremos que faças por nós o
que vamos pedir”. Perguntou Jesus: “Que quereis?” Responderam:
“Permite que nos sentemos, na tua glória, um à tua direita e o outro à
tua esquerda”. Disse-lhes Jesus: “Não sabeis o que estais pedindo.
Podeis beber o cálice que eu vou beber ou ser batizados com o
batismo com que vou ser batizado?” Responderam: “Podemos”.
Então, disse-lhes Jesus: “Sim, do cálice que vou beber bebereis, com
o batismo com que vou ser batizado sereis batizados. Mas o sentar à
minha direita ou à minha esquerda não depende de mim. O lugar
compete àqueles a quem está destinado”. Nesse momento, Jesus
ensina qual é o modelo de servir e o de poder.

Quando os outros dez ouviram isso, começaram a indignar-se com
Tiago e João. Então, para caracterizar como devem ser, disse-lhes
Jesus: “Como sabeis, os que são considerados chefes das nações as
mantêm sob seu poder, e os grandes, sob seu domínio. Não deve ser
assim entre vós. Pelo contrário, se alguém quer ser grande entre vós,
seja vosso servo, e se alguém quer ser o primeiro entre vós, seja o
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servo de todos. Pois o Filho do Homem veio não para ser servido,
mas para servir e dar a vida em redenção por muitos”.

Sr. Presidente, quero ousar repetir as palavras de Jesus aqui nesta
Casa, dizendo que aqui estou não para ser servido, mas para servir e
doar a minha vida nestes quatro anos para o bem de todos. Portanto,
gostaria de dizer a todos que acompanharam a minha campanha e a
toda a sociedade mineira, que neste momento me presta atenção
através da TV Assembléia e de todos os meios de comunicação, que
fiquem atentos ao nosso desempenho aqui nesta Casa.

Peço-lhes ainda que interajam conosco e acompanhem
sistematicamente os nossos trabalhos, para que possamos corrigir em
tempo erros e defeitos, que, sem dúvida, existirão em decorrência das
nossas imperfeições.

Reitero-lhes que minha atuação como parlamentar estará calcada
nos desafios e compromissos assumidos durante a minha campanha.
Assim, continuaremos defendendo a vida como sempre temos feito, e
agora com maior ênfase e mais contundentemente, não apenas
posicionando-nos irredutivelmente contra o aborto, a eutanásia e
quaisquer outras formas de atentado contra a vida, mas, sobretudo,
combatendo vigorosamente as desigualdades e injustiças sociais em
todas as suas manifestações.

O Deputado André Quintão (em aparte) - Nobre Deputado Eros, não
apenas em meu nome, mas tenho certeza de que no de toda a
Bancada do PT, parabenizo-o por seu primeiro pronunciamento, cujo
conteúdo revela a dimensão política e cristã, sobretudo colocando a
política a serviço da vida em plenitude, na melhor tradição da doutrina
social da Igreja: a opção preferencial pelos mais pobres, pelos
despossuídos e por aqueles que precisam da política, do poder
público e das nossas ações neste espaço legislativo. Portanto,
gostaria de cumprimentá-lo. Digo-lhe, do fundo do coração: a
Assembléia Legislativa ganha muito, na sua dimensão social, com a
presença de V. Exa. Parabéns. Que Deus ilumine o seu trabalho e o
de toda a sua equipe.

O Deputado Eros Biondini - Obrigado. Concedo aparte ao Deputado
Domingos Sávio, meu colega duas vezes, aqui também como
veterinário.
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O Deputado Domingos Sávio (em aparte) - Colega parlamentar e
colega médico veterinário, quero manifestar a minha alegria por tê-lo
aqui conosco e a minha satisfação por ouvir seu primeiro
pronunciamento, tão rico em conteúdo. Percebemos com clareza o
que sentíamos de antemão, que é a nossa afinidade e identidade.

Somos irmãos de fé e colegas de profissão, e agora colegas nessa
missão - podemos assim dizer, missão de vida - de trabalhar pelo
povo mineiro e pelas nossas convicções, seguindo os princípios
cristãos e a orientação da palavra de Deus e, acima de tudo, tendo um
comportamento ético e responsável.

Certamente V. Exa. traz todo o conhecimento que a vida lhe
propiciou e aquela história bonita que começa lá com o seu pai, o
nosso querido Prof. João Biondini, por quem tenho um enorme
respeito; aliás, é um homem respeitado por todos os nossos colegas.
Certamente ele está acompanhando neste momento esse seu
crescimento, construído com seriedade e responsabilidade. Seremos
grandes parceiros nesta Casa e haveremos de trabalhar juntos por
essas causas que V. Exa. elencou de forma sucinta por meio dos
ensinamentos que nos chegam pela palavra sagrada do Evangelho.

Parabéns! Seja bem-vindo. Desejo-lhe todo o sucesso, pois V. Exa.
merece.

O Deputado João Leite (em aparte) - Sr. Presidente, serei rápido,
até porque vejo que o tempo desta fase está esgotado. Não poderia
deixar de fazer esta saudação ao Deputado Eros Biondini. Desejo-lhe
todo o sucesso. Já aprendemos a conhecê-lo e verificamos sua
intenção de vir para esta Assembléia a fim de defender e ajudar o
povo de Minas Gerais. Além disso, V. Exa. vem ocupar aqui o lugar do
Deputado Miguel Martini, irmão de fé, que hoje se encontra em
Brasília. Aliás, o Deputado Miguel Martini deixou a marca de lutador e
uma folha de serviços prestados neste Parlamento. Sabemos que V.
Exa. vem com o mesmo sentimento e intuito. Queremos permanecer
juntos, apoiando-o nesse trabalho que V. Exa. inicia no Parlamento
mineiro. Que Deus o abençoe!

O Deputado Eros Biondini - Deputado João Leite, muito obrigado.
Sr. Presidente, antes de conceder aparte ao Deputado Célio

Moreira, nosso querido colega, amigo e irmão de caminhada, gostaria
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de endossar as palavras do Deputado João Leite e saudar o Deputado
Miguel Martini, companheiro e irmão, pessoa de especial importância
não só na minha vida, mas também na vida desta Casa, do
Parlamento mineiro.

O Deputado Célio Moreira (em aparte) - Gostaria de cumprimentar o
Deputado Eros Biondini, meu amigo, e parabenizá-lo pela oratória,
pelo pronunciamento. Sr. Presidente, quero ser aqui testemunha de
que a Assembléia Legislativa ganha com a presença de um
parlamentar do naipe do Deputado Eros Biondini, intransigente
defensor da vida e homem de fé. Eros, quero, de coração, desejar-lhe
êxito neste mandato.

Na sua pessoa, cumprimento as Deputadas e os Deputados
novatos. Há quatro anos, chegamos aqui - aliás, os Deputados
reeleitos - com o mesmo intuito de que este realmente seja um
Parlamento em defesa da vida e da ética, buscando principalmente
apoiar e aprovar aqueles projetos que vão ao encontro do bem
comum. Às vezes passamos por algumas frustrações. Pensamos que
todos os nossos projetos serão aprovados, como alguns
encaminhamentos nas Secretarias do governo, mas muitas vezes
temos algumas dificuldades. Vejo a sua sede e vontade de realmente
servir ao Estado e às pessoas que lhe confiaram o voto. Certamente
V. Exa. fará isso com muita excelência e responsabilidade.

Digo a V. Exa. e a todos os cidadãos deste Estado que nos
acompanham pela TV Assembléia que estaremos juntos na defesa da
vida, dos princípios, dos valores e das verdades da doutrina social da
Igreja, para que a Assembléia Legislativa de Minas Gerais seja
realmente uma luz e um exemplo para o resto do Brasil.

Quero dizer a V. Exa. que é com muita alegria que temos agora o
nosso irmão e companheiro Deputado Miguel Martini na Câmara
Federal. Tenho a certeza de que, pela experiência, pela ética, brilhará
naquela Casa.

Assim como V. Exa. está na liderança da Renovação Carismática,
fui coordenador da Região Episcopal de Nossa Senhora Aparecida da
Renovação; portanto acredito que discutiremos projetos que
realmente alcançarão seus objetivos.

Temos um Governador que dará todo o apoio à empreitada em
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defesa da vida, não só em relação à Renovação Carismática, mas
também em relação à Sociedade São Vicente de Paulo, que nos
confiou o voto. Queremos e vamos retribuir com muito trabalho e com
muita transparência essa confiança. Que Deus o ilumine e lhe dê
discernimento, sabedoria e muita paciência! Desejo isso não só a V.
Exa., mas a todas as Deputadas e todos os Deputados que iniciam os
trabalhos nesta Casa. Felicidades.

O Deputado Eros Biondini - Obrigado.
Para completar, Sr. Presidente, honra-me estar aqui representando

o povo mineiro. Esse é o propósito de vida que tenho e que me fez
chegar até aqui.

Sabendo da competência do nosso Governador e do propósito que
Minas Gerais tem de ser modelo e referência para nosso Brasil, quero
dar a minha contribuição, até o sangue, para que, crescendo Minas,
cresça também o nosso Brasil.

Sabemos que existem problemas gravíssimos a ser enfrentados,
como o do meio ambiente. Agora, acho que todos nós, parlamentares
da Câmara Federal, da Assembléia e do Senado, precisamos estar
atentos a esses problemas e discuti-los com urgência, para que o
Brasil, considerado o pulmão do mundo, mobilize-se nessa frente,
nessa luta em defesa do meio ambiente, que é a defesa da vida, a de
todos os seres vivos e a de toda a natureza.

Assim, Sr. Presidente, cumprimento-o e agradeço a oportunidade de
estar aqui representando o povo mais lindo do mundo, que é o povo
de Minas Gerais. Muito obrigado.
* - Sem revisão do orador.

2ª Parte (Ordem do Dia)
1ª Fase

Abertura de Inscrições
O Sr. Presidente (Deputado Roberto Carvalho) - Esgotada a hora

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

Palavras do Sr. Presidente
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A Presidência informa às Deputadas e aos Deputados que, nos dias
1º, 2 e 5 de fevereiro, foram recebidas comunicações da Deputada
Maria Lúcia e dos Deputados Delvito Alves e Antônio Carlos Arantes,
informando sua filiação ao PFL; da Deputada Elbe Brandão e dos
Deputados Marcus Pestana, Dilzon Melo e Fahim Sawan,
comunicando seu afastamento do exercício do mandato a partir de
2/2/2007 para assumir, respectivamente, o cargo de Secretária de
Estado Extraordinária para o Desenvolvimento dos Vales do
Jequitinhonha e Mucuri e do Norte de Minas, Secretário de Estado de
Saúde, Secretário de Estado de Desenvolvimento Regional e Política
Urbana e Secretário de Estado de Esportes e da Juventude; do
Deputado Gustavo Corrêa, informando sua indicação para Líder do
PFL e indicando o Deputado Jayro Lessa para Vice-Líder; do
Deputado Adalclever Lopes, informando sua indicação para Líder do
PMDB e indicando o Deputado Gilberto Abramo para Vice-Líder; do
Deputado Agostinho Patrús Filho, informando sua indicação para
Líder do PV e indicando o Deputado Rômulo Veneroso para Vice-
Líder; da Deputada Elisa Costa, informando sua indicação para Líder
do PT e indicando o Deputado Almir Paraca para Vice-Líder; do
Deputado Sebastião Helvécio, informando sua indicação para Líder do
PDT e indicando o Deputado Carlos Pimenta para Vice-Líder; do
Deputado Domingos Sávio, informando sua indicação para Líder da
Maioria; do Deputado Paulo Guedes, informando sua indicação para
Líder da Minoria; da Bancada do PSDB e das representações
partidárias do PTB, PSC, PHS e PMN, informando a constituição do
Bloco Social Democrata - BSD; do Deputado Luiz Humberto Carneiro,
informando sua indicação para Líder do Bloco Social Democrata. No
dia 1º/2/2007, foi recebido o Ofício nº 1/2007, do Sr. Governador do
Estado, cumprimentando a Presidência desta Casa por sua eleição
para chefiar este Poder e indicando o Deputado Mauri Torres para
Líder do Governo neste Parlamento. A Presidência informa, ainda,
que, em atenção a requerimento do interessado, o nome parlamentar
do Deputado Rinaldo Valério passa a ser Doutor Rinaldo.

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

comunicações apresentadas nesta reunião pelos Deputados Wander
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Borges, Chico Uejo, Juninho Araújo, Deiró Marra, Doutor Rinaldo e
Dimas Fabiano (2), que foram publicadas na edição anterior.

Despacho de Requerimentos
- A seguir, são deferidos pelo Sr. Presidente, cada um por sua vez,

nos termos do inciso XXXII do art. 232 do Regimento Interno,
requerimentos dos Deputados Weliton Prado (17), solicitando o
desarquivamento dos Projetos de Lei nºs 18, 178 a 180, 182,
187/2003, 2.253, 2.301, 2.340, 2.679, 2.724, 2.793, 2.830/2005, 3.482,
3.678, 3.733 e 3.757/2006, Paulo Guedes (4), solicitando o
desarquivamento dos Projetos de Lei nºs 2.117/2005, 2.972, 3.150 e
3.810/2006, Gilberto Abramo (8), solicitando o desarquivamento dos
Projetos de Lei nºs 616, 792, 875, 1.121/2003, 1.977/2004, 2.240,
2.662 e 2.663/2005, e Sargento Rodrigues (9), solicitando o
desarquivamento do Projeto de Lei Complementar nº 23/2003 e dos
Projetos de Lei nºs 230, 277 a 279, 281/2003, 1.392, 1.835 e
1.839/2004.

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento da Deputada Elisa
Costa, solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno. A
Presidência defere o requerimento e fixa à oradora o prazo de 15
minutos. Com a palavra, a Deputada Elisa Costa.

A Deputada Elisa Costa - Gostaria de cumprimentar a Mesa, neste
momento sob a Presidência do Deptuado Roberto Carvalho, os
Deputados e as Deputadas.

O Deputado Célio Moreira (em aparte) - Deputada Elisa, Presidente
Roberto Carvalho, Srs. Deputados e Sras. Deputadas, gostaria de
parabenizar a atitude do Prefeito de Belo Horizonte, Fernando
Pimentel, que, democraticamente, tomou a iniciativa de, antes de
enviá-lo à Câmara Municipal, ouvir todo cidadão de Belo Horizonte
quanto ao projeto do funcionamento do comércio aos domingos nesta
cidade.

O projeto é bastante democrático e vai fazer essa consulta popular.
Na minha opinião, o comércio deveria funcionar de segunda a sábado,
com algumas exceções, como, por exemplo, em véspera de Natal,
Dias das Mães, Dia das Crianças. Sabemos que o domingo é um dia
de encontro familiar, dia em que todos os que trabalham durante a
semana podem encontrar-se para um bate-papo, para atualizar a
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conversa e para uma confraternização. Defendo o funcionamento do
comércio de segunda a sábado e gostaria de registrar essa decisão
do Prefeito Fernando Pimentel de consultar a população sobre o tema.
Agradeço a V. Exa., Deputada, por deixar-me incluir, logo no início do
pronunciamento de V. Exa., esse registro. Muito obrigado.

A Deputada Elisa Costa - Obrigado, Deputado Célio Moreira.
Quero, inicialmente, cumprimentar os Deputados e as Deputadas

que já eram meus colegas na legislatura anterior, assim como os
novos que assumem também o desafio de representar o povo de
Minas Gerais e de pensar em políticas públicas e recursos que
possam contribuir para a melhoria da qualidade de vida da nossa
população.

Quero agradecer à Bancada do PT, Deputado Padre João,
Deputado Roberto Carvalho, Deputado Almir Paraca, Deputado Paulo
Guedes, Deputado Durval Ângelo, Deputada Cecília Ferramenta,
Deputado Weliton Prado e Deputado André Quintão, pela escolha de
nosso nome para representar, durante este ano, a Liderança da
Bancada do PT. Vem somar a esse debate nacional e a esse debate
de Minas o Deputado Carlin Moura - saudamos sua vinda a esta
Assembléia, representando aqui o PCdoB. Quero enviar, em seu
nome, nosso agradecimento pela convivência com a Deputada Jô,
que agora é Deputada Federal. Ela é mais que uma Deputada, mas
uma amiga com a qual construí muito nesta Assembléia Legislativa
nas causas da educação, do funcionalismo público estadual, das
mulheres, causas importantes para Minas e para o Brasil.

Cumprimento os Deputados do PMDB, sob a Liderança do
Deputado Adalclever Lopes, agradecendo a participação que tiveram,
conosco, em muitas lutas na legislatura anterior por essa nova agenda
parlamentar.

Queria dizer também que reinicio nosso mandato com a Liderança
do PT feliz com esse tempo de renovar esperanças, tempo em que o
povo brasileiro se sente participante de um processo político, com os
novos agentes sociais que este país começou a construir ao longo da
cidadania e da participação popular.

Registro aqui a reeleição do Presidente Lula como marco histórico
do povo brasileiro, principalmente a convocação que faz à sociedade
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brasileira para que possamos construir novos tempos, reunindo todas
as energias do País e do nosso Estado para, de fato, colocar o Brasil
no patamar do crescimento de mais ou menos 5% ao ano. Mas não
um crescimento como o que tivemos na história brasileira de 1964 a
1985. Naquela época, tivemos um crescimento significativo no País.
Chegamos a ter um crescimento de 7,8%, mas um crescimento que
não possibilitou a distribuição de renda nem a inclusão social.

Crescer tem de fato essa marca nova: crescer com distribuição de
renda e, principalmente, incluindo milhares de brasileiros em um
processo de cidadania. E essa é a nossa tarefa, a desta Assembléia,
do povo brasileiro, do Congresso Nacional: aprofundar a democracia
brasileira com a inclusão desses brasileiros.

É muito importante, neste momento, aprofundar o conhecimento e
fazer o debate sobre o Plano de Aceleração do Crescimento. Minas
pode contribuir muito. Deve haver recursos para nossa malha
rodoviária, para os portos e aeroportos do País e para a infra-estrutura
social, como o saneamento e a habitação. Além de um programa que
inclui esses temas, queremos um que inclua a cidadania.

O Presidente Lula dará um nome para a segunda apresentação de
programas para o País, que chamamos de Pacote da Cidadania. São
projetos na área da educação, segurança pública, meio ambiente e
combate à fome, com o objetivo principal de inclusão social, o que
contribuirá para que o País dê um salto à frente, somando todas as
energias e unindo os partidos políticos que fazem parte da base aliada
do Presidente Lula - atualmente 11 - e um conjunto enorme de
Governadores. Precisamos de uma bancada em sintonia com a
agenda nacional, para termos um Brasil de maior cidadania.

Já apresentamos à Mesa a proposta de debate de duas agendas
para a Assembléia Legislativa: um ciclo de debates para discutir o
PAC, sua contribuição para Minas e a contribuição que o Estado pode
dar - e queremos a adesão de todos os partidos políticos e de toda a
base da Assembléia Legislativa -, e um ciclo de debates para
discutirmos, em relação à Copasa, o saneamento em Minas Gerais, à
luz da nova lei federal, que é o novo marco regulatório legal do
saneamento, e da legislação já existente em Minas Gerais, para assim
aprimorar, buscar alternativas, aperfeiçoar e permitir que Minas
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universalize o saneamento básico, reduza o déficit no abastecimento
de água e no esgotamento sanitário e amplie as estações de
tratamento de esgoto, drenagem fluvial e a destinação final dos
resíduos sólidos, que é o tratamento adequado do lixo no Estado.
Discutir o papel da Copasa na ampliação da universalização é função
dos Prefeitos, da sociedade e, especialmente, desta Casa Legislativa,
pois o projeto deverá ser o primeiro e sobrestará a pauta a partir do
dia 26.

Portanto, esse debate é urgente, pois queremos também discutir o
Vida no Vale, que consiste em reduzir de fato o déficit de saneamento
no Mucuri, Jequitinhonha, Norte de Minas e Vale do São Mateus. Mas,
até então, é preciso haver um processo de convencimento, e ainda
não estamos convencidos da necessidade de criar subsidiárias. À luz
da lei federal, poderão surgir novas alternativas para investimentos e
recursos em Minas Gerais. Esse debate, portanto, está colocado para
todos os Deputados e para Minas Gerais.

É preciso que Minas Gerais, que o Governador do Estado, por meio
da sua bancada, possa refletir melhor sobre as altas tarifas da Copasa
e da Cemig, que hoje prejudicam milhares de trabalhadores da
população mais pobre do Estado. Se, de um lado, há hoje um
aumento real do salário, a redução do preço da cesta básica e
condições mais dignas no direito à alimentação por meio dos
programas sociais como o Bolsa-Família, de outro lado o trabalhador
se vê prejudicado pelas altas tarifas da Copasa na grande maioria dos
Municípios, assim como as altas tarifas de energia elétrica; em relação
a estas, há projetos na Casa em que se pede sua redução, como
também uma tarifa social mais digna para com o povo de Minas
Gerais.

Iniciamos nossa participação nesta Casa saudando todos os
Deputados e Deputadas desta nova legislatura.

O compromisso do PT e dos partidos de oposição sempre foi
responsável, propositivo, centrado nas forças populares de Minas
Gerais; centrado na maioria do povo do Estado, que clama pela
redução das desigualdades sociais e por uma igualdade social mais
plena. Um compromisso com projetos e programas que vêm alavancar
o desenvolvimento de Minas, assim como superar as desigualdades
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regionais e locais. Um compromisso para termos um Estado a serviço
do povo de Minas Gerais, democrático, onde a população possa
discutir políticas públicas, possa ampliar o debate por meio das
comissões e audiências públicas. Um compromisso para que haja,
cada vez mais, um diálogo com a sociedade para a construção de
políticas que venham mudar o rumo da nossa população.

Essa foi a forma da nossa participação nesta Casa. Sempre
participamos fortemente nas comissões, nas audiências, no diálogo
com a sociedade, na presença dos movimentos sociais e na
participação das mudanças de Minas. Esse deve ser o norte a
permear o nosso sentimento de oposição, principalmente nas forças
populares, na população que votou por mudanças sociais, na
população que escolheu os novos agentes e a nova base eleitoral e
social do País. Queremos trabalhar nessa perspectiva, dialogando
com toda a Casa, mas deixando o nosso firme posicionamento. E, a
partir das políticas do governo Lula, traduzir em Minas Gerais o nosso
sentimento de um Estado mais democrático, onde a população
participe das decisões, e de um Estado que esteja a serviço da
maioria da população brasileira.

Essa função é a nossa principal meta. A nossa bancada unifica-se
com os movimentos, com as forças sociais de Minas, que querem
construir um projeto alternativo. Nosso desejo é o de somar esforços
para essa construção, com um diálogo interno e, principalmente, com
um diálogo com a sociedade e com as novas forças emergentes,
como também com a população que, diferentemente do que opinou
grande parte da mídia conservadora nacional, escolheu um
trabalhador igual para continuar um processo de mudanças neste país
e em Minas Gerais.

Parabenizo todos. Tenho certeza de que essa construção e esse
diálogo farão parte da Assembléia Legislativa, demarcando a
diferença e a distinção de projetos de Minas Gerais e do Brasil. Muito
obrigada.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Vem à Mesa

requerimento do Deputado Wander Borges, solicitando a palavra pelo
art. 70 do Regimento Interno para, nos termos do seu § 1º, transferi-la
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ao Deputado Deiró Marra. A Presidência defere o requerimento e fixa
ao orador o prazo de 15 minutos. Com a palavra, o Deputado Deiró
Marra.

O Deputado Deiró Marra - Sr. Presidente, Deputadas, Deputados,
hoje tomamos uma iniciativa fundamental para o início de nossa
caminhada. Agradeço aos companheiros e, de forma especial, a todos
os que iniciam este mandato, pois os caminhos desta Casa nos levam
a conquistas inesperadas.

Como único Deputado eleito do PL, deparamo-nos, nos primeiros
dias, com as dificuldades de uma bancada solitária. Não poderia
deixar de dizer isso porque são as razões que levaram, acredito, todos
os companheiros a se fundir no PSB. Trata-se da importância de
estarmos juntos sob uma única bandeira. Não faríamos um trabalho
individual tão competente e expressivo como podemos fazê-lo de
forma unida e conjunta.

No início desta legislatura, iniciamos as discussões para sabermos
para qual partido ir. Muitas foram as dificuldades. Tenho certeza de
que muitos companheiros de primeiro mandato passaram pelas
mesmas dificuldades e indecisões.

É importante ressaltar que fizemos essa opção porque conhecemos
as dificuldades e barreiras existentes para os que tentam avançar de
forma individualista. Com esse objetivo, com esse pensamento,
buscamos agrupar-nos sob uma sigla partidária. Não se trata de
justificativa para o fato de que quatro de nós fomos eleitos por siglas
diferentes e, hoje, na primeira reunião, mudarmos nossa bandeira.
Pretendemos, muito mais, mostrar nossa situação e as condições
regimentais desta Casa, que nos obrigam, como Deputados, a tomar
essa atitude. Esse é o único caminho para trilharmos e sobrevivermos
nesta Casa em condições de realizar uma política de transformação
social.

Sr. Presidente, de forma consciente, debatemos e chegamos à
conclusão de que a união fará a força e a diferença fundamental.
Unimo-nos de forma consciente sob a sigla do PSB, um partido que
tem mostrado no Brasil e no mundo ser um mecanismo de
transformação social. Esses cinco elementos farão dessa uma
bancada de transformação e, acima de tudo, de apoio para as
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mudanças necessárias para a valorização do ser humano. Acima de
tudo, todos os que fizemos a opção pelo socialismo temos consciência
de que, ao partirmos para o PSB, caminhamos para uma bancada que
pode dar respostas conscientes e abrigar nossos ideais políticos.

É claro que são muito diversos e antagônicos, mas estamos
convictos de que, imbuídos do mesmo propósito, teremos muito a
somar e a contribuir nesta Casa, pelo que já ouvimos e sabemos.

O mais importante não é simplesmente superar cláusulas
regimentais nem ultrapassar barreiras do Regimento para conquistar
mais espaço. O mais importante é saber que, com nossa união,
conseguimos ocupar um espaço e mostrar a nossa cara. Estamos
convictos de que esses cinco Deputados, unidos sob a bandeira do
PSB, poderão, com os demais pares, mostrar a razão pela qual
vieram, qual seja, fazer uma política para o crescimento de Minas.
Muito obrigado a todos os companheiros. Esperamos que a bancada
do PSB possa somar para o crescimento em Minas.

Encerramento
O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando as Deputadas e os Deputados para a reunião ordinária de
amanhã, dia 7, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem
do dia anunciada foi publicada na edição anterior.). Levanta-se a
reunião.
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 9 DE FEVEREIRO DE 2007

ATA
ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 7/2/2007
Presidência dos Deputados José Henrique e Roberto Carvalho

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase
(Expediente): Ata - Correspondência: Mensagens nºs 3, 4, 5, 6 e
7/2007 (encaminham expediente contendo solicitação para que seja
aprovada a concessão de terra devoluta a Joaquim Celestino da Silva
e os Projetos de Lei nºs 10, 11, 12 e 13/2007, respectivamente), do
Governador do Estado - Ofícios - 2ª Fase (Grande Expediente):
Apresentação de Proposições: Proposta de Emenda à Constituição nº
2/2007 - Projetos de Lei nºs 14 a 28/2007 - Requerimentos dos
Deputados André Quintão (7), Sávio Souza Cruz (6), Ivair Nogueira
(4), Sargento Rodrigues (10), Adalclever Lopes (6), Dalmo Ribeiro
Silva (22) e Carlos Pimenta - Comunicações: Comunicação da
Representação Partidária do PPS - Oradores Inscritos: Discursos dos
Deputados Carlin Moura, Ademir Lucas, Vanderlei Miranda e Ruy
Muniz - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições -
Leitura de Comunicações - Despacho de Requerimentos:
Requerimentos dos Deputados André Quintão (7), Sávio Souza Cruz
(6), Ivair Nogueira (4), Sargento Rodrigues (10), Adalclever Lopes (6)
e Dalmo Ribeiro Silva (22); deferimento - Votação de Requerimentos:
Requerimento do Deputado Carlos Pimenta; aprovação - Questão de
ordem - Requerimento do Deputado Chico Uejo; deferimento; discurso
do Deputado Deiró Marra - Encerramento - Ordem do dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados e as Deputadas:
Alberto Pinto Coelho - José Henrique - Roberto Carvalho - Dinis

Pinheiro - Tiago Ulisses - Alencar da Silveira Jr. - Adalclever Lopes -
Ademir Lucas - 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 - Deiró Marra - Délio Malheiros - Delvito
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Alves - Dimas Fabiano - Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor
Rinaldo - Durval Ângelo - Elisa Costa - Elmiro Nascimento - Eros
Biondini - Fábio Avelar - Getúlio  Neiva -  Gil Pereira -  Gilberto
Abramo - Gláucia Brandão - Gustavo  Corrêa - 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 -
Mauri Torres - Neider Moreira - Padre João - Paulo Guedes - Pinduca
Ferreira - 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 Roberto Carvalho) - 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 Elmiro Nascimento, 2º- Secretário “ad hoc”, procede à

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

- O Deputado Tiago Ulisses, 2º-Secretário, nas funções de 1º-
Secretário, lê a seguinte correspondência:

MENSAGEM Nº 3/2007
Belo Horizonte, 5 de fevereiro de 2007.
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, o expediente contendo solicitação para que
seja aprovada a concessão de terra devoluta a Joaquim Celestino da
Silva.

Atendendo à determinação constitucional e por considerar
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pertinentes as razões aduzidas pelo Instituto de Terras do Estado de
Minas Gerais - ITER, submeto aos nobres Deputados, a inclusa
solicitação.

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.

Secretaria de Estado Extraordinária para Assuntos de Reforma
Agrária - Seara

Instituto de Terras do Estado de Minas Gerais - Iter-MG
Setor de Titulação

  * -  A tabela referente ao “Processo Encaminhado a ALEMG em 14
de dezembro de 2006”  foi publicado no “Diário do Legislativo” de
9.2.2007.

Total de Processos: 01
- 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.
MENSAGEM Nº 4/2007

Belo Horizonte, 5 de fevereiro de 2007.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Encaminho a Vossa Excelência, para exame e deliberação da

augusta Assembléia Legislativa, projeto de lei que dá denominação de
Escola Estadual Helena Vieira Gonçalves à escola estadual localizada
na Rua Herval Silva, nº 1300, no Bairro Matadouro, no Município de
Raposos.

O projeto encaminhado tem o objetivo de homenagear a memória de
Helena Vieira Gonçalves, que ocupou os cargos de diretora e
secretária da referida escola, conforme justificativa anexa, da Senhora
Secretária de Estado de Educação.

Ao ensejo, reitero a Vossa Excelência o meu alto apreço e especial
consideração.

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.
Justificação: O presente Projeto de Lei propõe que seja alterada a

denominação da Escola Estadual do Matadouro, de Ensino
Fundamental, situada na Rua Herval Silva, 1300, Bairro Matadouro,
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no município de Raposos, para Escola Estadual Helena Vieira
Gonçalves, de Ensino Fundamental.

Trata-se de proposta que resulta de pedido formulado pelo
Colegiado Escolar da Escola Estadual do Matadouro que, em reunião
realizada no dia 3.10.06 homologou, pela unanimidade dos votos dos
seus membros, a indicação do nome Escola Estadual Helena Vieira
Gonçalves para denominação da referida unidade de ensino.

Helena Vieira Gonçalves, filha de Ari Vieira e Imiramis Fernades
Vieira, nascida no município de Nova Lima, casada com Wallace
Gouvêa Gonçalves, mãe de 3 filhos.

Fez seu curso primário no Grupo Escolar Emília de Lima,
continuando seus estudos de Normalista no Liceu Imaculada
Conceição, formando em 8.12.1952.

Em 1957, iniciou seu trabalho como professora no Grupo Escolar
Cristiano Machado, em Nova Lima, quando foi transferida para o
Grupo Escolar Dom Cirilo de Paula Freitas, em Raposos.

Em 1965, foi designada para dirigir as Escolas do Matadouro e Água
Limpa.

No período em que foi diretora lutou com muitas dificuldades, pois
as aulas eram ministradas em casas particulares, em péssimo estado
de conservação, muitas vezes o aluguel era pago pela diretora e suas
professoras.

Após ser destituída do cargo, continuou trabalhando como
secretária, até a sua aposentadoria.

Durante a construção da escola, trabalhou com as autoridades
locais junto ao Estado para o término da mesma.

Sua vida constituiu trabalhando na Paróquia de Raposos como
catequista, participante do coral e serviços sociais até o seu
falecimento.

A homenageada nasceu no dia 28.11.1932 e faleceu no dia
28.3.1988.

Cumpre registrar que, no município de Raposos não existe
estabelecimento, instituição ou próprio oficial 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
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21/12/1999, que dispõe sobre a denominação de estabelecimento,
instituição ou próprio público do Estado, estando, assim, em
condições de ser submetido 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 10/2007
Dá denominação a escola estadual localizada no Município de

Raposos.
Art. 1º - Fica denominada Escola Estadual Helena Vieira Gonçalves

a escola estadual localizada na Rua Herval Silva, nº 1300, no Bairro
Matadouro, no Município de Raposos.

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 5/2007

Belo Horizonte, 5 de fevereiro de 2007.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Submeto à apreciação dessa Egrégia Assembléia Legislativa, no

uso da competência que me confere o inciso VI do art. 90 da
Constituição do Estado, projeto de lei que altera o § 3° do art. 16-B da
Lei n° 7.772, de 8 de setembro de 1980.

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável esclarece a necessidade de se fazer a alteração para
corrigir erro material na publicação da mencionada lei, que, ao fazer
remissão ao § 1° do art. 16-B da Lei n° 7.772, de 8  de setembro de
1980, mencionou o § 2° do mesmo artigo.

São estas, Senhor Presidente, as razões que me conduzem a
submeter ao exame de seus Nobres Pares o projeto de lei em anexo.

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI Nº 11/2007
Altera o § 3° do art. 16-B da Lei n° 7.772, de 8 de  setembro de 1980.
Art. 1º - O § 3° do art. 16-B da Lei n° 7.772, de 8  de setembro de
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1980, com a redação que lhe foi dada pela Lei n° 15 .972, de 12 de
janeiro de 2006, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 16-B ..........................................
§ 3° - A atuação da Polícia Ambiental da Polícia Mi litar de Minas

Gerais - PMMG, mediante delegação de competência do Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis -
IBAMA, far-se-á com a interveniência da Secretaria de Estado de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, observado o disposto no §
1° deste artigo”.

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

* - Publicado de acordo com o texto original.
MENSAGEM Nº 6/2007

Belo Horizonte, 5 de fevereiro de 2007.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Encaminho a Vossa Excelência, para exame e deliberação da

augusta Assembléia Legislativa, projeto de lei que altera denominação
da Escola Estadual Professor Arlindo Pereira - Centro de Educação
Politécnica, de Ensino Fundamental e Médio, localizada na Av. Padre
Clétus Francis Cox, 400, Bairro Country Club, Município de Poços de
Caldas.

O projeto encaminhado resulta da homologação da indicação
sugerida pelos membros do colegiado da referida escola estadual,
conforme justificativa anexa, da Sra. Secretária de Estado de
Educação.

Ao ensejo, reitero a Vossa Excelência o meu alto apreço e especial
consideração.

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.
Justificação: O presente projeto de lei propõe que seja alterada a

denominação da Escola Estadual Professor Arlindo Pereira - Centro
de Educação Politécnica, de Ensino Fundamental e Médio, situada na
Av. Padre Clétus Francis Cox, 400, Bairro Country Club, no Município
de Poços de Caldas, para Escola Estadual Professor Arlindo Pereira,
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de Ensino Fundamental e Médio.
Trata-se de proposta que resulta de pedido formulado pelo

Colegiado Escolar da Escola Estadual Professor Arlindo Pereira -
Centro de Educação Politécnica, que, em reunião realizada no dia
12/9/06 homologou, pela unanimidade dos votos dos seus membros, a
indicação do nome Escola Estadual Professor Arlindo Pereira para
denominação da referida unidade de ensino.

Arlindo Pereira formado em Odontologia pela Escola Livre de
Odontologia do Rio de Janeiro, foi diretor do Grupo Escolar João Luiz
Alves, no Município de Areado e exerceu a profissão de odontólogo
nos Municípios de Areado, Botelhos, Muzambinho, Alfenas e Poços
de Caldas.

Agraciado com título de “Cidadão Poços-Caldense” por ocasião de
seu Jubileu de Ouro; presidiu a Associação Odontológica Poços-
Caldense; foi membro ativo do Rotary Clube; ocupou vários cargos de
diretoria na Loja Maçônica Estrela Caldense; obteve o brevê pelo Aero
Clube de Poços de Caldas, na 1ª turma formada em 1945; por vários
anos foi inspetor de ensino; 1º radiomador no Brasil; delegado da
LABRE; foi jornalista, poeta e escritor; publicou o Dicinonário de
Sinônimos Odontológicos e a novela de ficção “A Estranha Aventura
de Max Smith”, deixando várias obras inéditas, entre elas, “Poesias e
Contos”.

O homenageado nasceu no dia 1º/7/1894 e faleceu no dia 9/8/74.
Cumpre registrar que no Município de Poços de Caldas não existe

estabelecimento, instituição nem próprio oficial 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
21/12/99, que dispõe sobre a denominação de estabelecimento,
instituição ou próprio público do Estado, estando, assim, em
condições de ser submedito ao exame da egrégia Assembléia
Legislativa do Estado.

Belo Horizonte, 12 de janeiro de 2007.
Vanessa Guimarães Pinto, Secretária de Estado de Educação.

PROJETO DE LEI Nº 12/2007
Altera denominação de escola estadual localizada no Município de
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Poços de Caldas.
Art. 1º - Fica denominada Escola Estadual Professor Arlindo Pereira

a Escola Estadual Professor Arlindo Pereira - Centro de Educação
Politécnica, de Ensino Fundamental e Médio, localizada na Av. Padre
Clétus Francis Cox, 400, Bairro Country Club, no Município de Poços
de Caldas.

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 7/2007

Belo Horizonte, 5 de fevereiro de 2007.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Encaminho a Vossa Excelência, para exame e deliberação da

augusta Assembléia Legislativa, projeto de lei que dá denominação de
Escola Estadual Célia Pereira Mendes à escola estadual localizada na
Praça da Matriz, nº 45, Centro, no Município de Santana do
Manhuaçu.

O projeto encaminhado tem o objetivo de homenagear a memória de
Célia Pereira Mendes, que no período entre 1974 e 1983 ocupou o
cargo de diretora da referida escola, exercendo-o com extrema
dedicação, conforme justificativa anexa, da Senhora Secretária de
Estado de Educação.

Ao ensejo, reitero a Vossa Excelência o meu alto apreço e especial
consideração.

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.
Justificação: O presente Projeto de Lei propõe que seja alterada a

denominação da Escola Estadual de Santana, de Ensino Fundamental
e Médio, situada na Praça da Matriz, nº 45, Centro, no Município de
Santana do Manhuaçu, para Escola Estadual Célia Pereira Mendes,
de Ensino Fundamental e Médio.

Trata-se de proposta que resulta de pedido formulado pelo
Colegiado Escolar da Escola Estadual de Santana que, em reunião
realizada no dia 28/6/2005 homologou, pela unanimidade dos votos
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dos seus membros, a indicação do nome Escola Estadual Célia
Pereira Mendes para denominação da referida unidade de ensino.

Célia Pereira Mendes nasceu em Caputira, nessa época Distrito de
Matipó, filha do Sr. José Augusto Pereira e Sra. Rosa Stoppa Pereira.
Seu pai era agropecuarista, apelidado de Zé Bulinga, e sua mãe,
conhecida por Dona Rosinha, era do lar, mulher forte que teve 7 filhos,
sendo que sobreviveram somente 4 filhos: Célia, a mais velha; José
Pereira Filho, hoje agricultor em Manhuaçu; Selma, professora e ex-
funcionária aposentada da Delegacia Regional de Ensino de
Manhuaçu; e, Maria Aparecida, arquiteta e trabalha em São Paulo.
Célia cursou até a 4ª série na escola de Caputira, depois foi para
Caratinga concluir a 8ª série e, em 1949, concluiu o curso normal da
“Escola Oficial de Manhuassú”, tendo mudado com seus familiares
para Manhuaçu.

Após 1949, iniciou sua carreira como professora e foi convidada pela
diretora, Maria de Luca, da “Escola Oficial de Manhuassú”, para
lecionar como professora substituta de uma das classes primárias. Em
6/5/50, casou-se com Eurico Mendes Bastos, tendo 7 filhos: Maria
Célia, médica e professora da Faculdade de Medicina de Ribeirão
Preto-SP; José Eurico, escrivão aposentado e profissional de imagens
em Manhuaçu; Terezinha, assistente social, residente em Boston-
EUA; Rosa, professora aposentada e hoje pedagoga na Escola
Estadual de Santana; Maria do Carmo, estudante de Direito e escrivã
em Santana de Manhuaçu; Rita, farmacêutica - bioquímica e
funcionária da Secretaria Municipal de Saúde de Manhuaçu; e, Maria
de Fátima, concluiu o 2º grau em Patologia Clínica e trabalha como
auxiliar de farmácia.

Em 1956, foi contratada na Escola Antônio Wellerson em Manhuaçu.
Em 1960, foi removida para a Escola Monsenhor Gonzalez, atuando
como professora, dedicando ao ensino noturno para adultos e à vida
escolar desses alunos, como voluntária. Em 1967, seu esposo se
tornou escrivão - tabelião, em Santana de Manhuaçu, onde fundou a
Escola de 5ª a 8ª série e 2º grau, pela antiga CENEC e, em 1970,
pediu transferência para essa cidade, onde exerceu a função de
professora de 1ª série nas Escolas Reunidas. Em 4/4/72, foi
designada para prestar serviços junto à Comissão Municipal do
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Mobral de Santana do Manhuaçu.
Em 1975, ingressou na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de

Caratinga (FAFIC) realizando o seu sonho de formar-se em
Pedagogia (Administração). Mas, durante 1 ano, trancou a matrícula
porque sua filha foi acidentada ficando paraplégica e, em 1979,
concluiu o curso. Em outubro de 1976, em Belo Horizonte, participou
do curso de Atualização de Diretores de Escolas de 1º grau no interior
do Estado.

No período entre 1974-1983, foi diretora da Escola Estadual de
Santana, cargo que teve sua inteira dedicação; fez campanhas para
conseguir uniformes para os alunos; adquiriu a linha telefônica, de que
a escola tanto necessitava, não media esforços e participava de toda
as atividades da escola; até, na horta, ajudava os serviçais. Não era
uma diretora de gabinete, mas uma diretora participativa e atuante.
Em 6/10/83, apostilou como diretora e, em 1/12/84, aposentou.

A homenageada nasceu no dia 4/11/27 e faleceu no dia 26/5/94.
Cumpre registrar que, no Município de Santana do Manhuaçu não

existe estabelecimento, instituição ou próprio oficial 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
21/12/99, que dispõe sobre a denominação de estabelecimento,
instituição ou próprio público do Estado, estando, assim, em
condições de ser submetido ao exame da egrégia Assembléia
Legislativa do Estado.

Belo Horizonte, 12 de janeiro de 2007.
Vanessa Guimarães Pinto, Secretária de Estado de Educação.

PROJETO DE LEI Nº 13/2007
Dá denominação a escola estadual localizada no Município de

Santana do Manhuaçu.
Art. 1º - Fica denominada Escola Estadual Célia Pereira Mendes a

escola estadual localizada na Praça da Matriz, nº 45, Centro, no
Município de Santana do Manhuaçu.

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,
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c/c o art. 103, inciso I, do Regimento Interno.
* - Publicado de acordo com o texto original.

OFÍCIOS
Do Sr. Carlos Alberto Pavan Alvim, Subsecretário da Casa Civil,

prestando informações relativas ao Requerimento nº 6.939/2006, do
Deputado Sebastião Helvécio.

Do Sr. Rodrigo Cançado Anaya Rojas, Coordenador do Centro de
Apoio Operacional às Promotorias de Justiça de Defesa do Meio
Ambiente, Patrimônio Cultural, Urbanismo e Habitação - CAO-MA -,
encaminhando cópia do Memorando nº 1/2007, da assessoria jurídica
do CAO-MA, em atenção ao Ofício nº 1.688/2006/SGM, por meio do
qual foi encaminhado o Relatório Final da Comissão Especial sobre
Governança Ambiental. (- À Comissão de Meio Ambiente.)

2ª Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - A Mesa passa a
receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos
para o Grande Expediente.

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes
proposições:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 2/2007
Altera o inciso II do art. 53 da Constituição do Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1º - O inciso II do art. 53 da Constituição do Estado passa a

vigorar com a seguinte redação:
Art. 53 - (...)
“II - eleger a Mesa da Assembléia para mandato de dois anos,

vedada a recondução para o mesmo cargo na mesma legislatura e na
subseqüente.”.

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

Sala das Reuniões, 7 de fevereiro de 2007.
Jayro Lessa - Sargento Rodrigues - Cecília Ferramenta - Djalma

Diniz - Doutor Viana - Weliton Prado - Almir Paraca - Dinis Pinheiro -
Leonardo Moreira - Padre João - Elisa Costa - Carlos Pimenta -
Gustavo Valadares - Fábio Avelar - Sebastião Helvécio - Maria Lúcia -
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Sávio Souza Cruz - Zezé Perrella -  Carlin Moura -  Dalmo Ribeiro
Silva - Hely Tarqüínio - Doutor Rinaldo - Luiz Humberto Carneiro -
Paulo Cesar - Paulo Guedes - Bráulio Braz - Lafayette de Andrada -
Walter Tosta - Wander Borges.

- Publicada, vai a proposta à Comissão Especial para parecer, nos
termos do art. 201 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 14/2007
Dispõe sobre a contenção de águas de chuvas nas áreas urbanas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Os projetos de edificação em lotes urbanos incluirão

mecanismos de controle de enchentes e medidas para a contenção de
águas de chuvas.

Parágrafo único - Nas reformas em lotes já edificados será exigido o
cumprimento das medidas previstas no “caput” deste artigo, com as
adaptações necessárias.

Art. 2º - Nos terrenos urbanos destinados à exploração econômica
por estacionamentos de veículos, 30% (trinta por cento), no mínimo,
da área total deverá dispor de piso drenante ou naturalmente
permeável.

Art. 3º - O descumprimento do disposto nesta lei e em sua
regulamentação sujeita o infrator a pena de multa de 20 (vinte) a 300
(trezentas) Ufemgs (Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais) e,
quando for reincidente, de 40 (quarenta) a 600 (seiscentas) Ufemgs.

Art. 4º - Esta lei será regulamentada no prazo de cento e vinte dias
contados da data de sua publicação.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 7 de fevereiro de 2007.
Dalmo Ribeiro Silva
Justificação: Os recursos hídricos estão disciplinados em vários

diplomas normativos. Entre eles, destacamos a Lei Federal nº 9.433,
de 1997, e a Lei nº 13.199, de 1999. Nelas, a política hídrica tem por
fundamento assegurar o controle, pelos usuários atuais e futuros, do
uso de água e de sua utilização em quantidade, qualidade e regime
satisfatórios.

Da perspectiva urbanística, o estabelecimento de normas para o
aproveitamento de águas de chuvas contribui para minimizar os
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efeitos de enchentes, na ocorrência de grandes precipitações
pluviométricas, ou mesmo evitar a ocorrência desses sinistros.

A impermeabilização de grandes extensões territoriais é apontada
pelos especialistas como uma das principais causas dessas
catástrofes. Além disso, a impermeabilização prejudica a recarga do
aqüífero e, conseqüentemente, diminui o volume de água para
captação destinada ao abastecimento público.

Portanto, esta proposição visa a possibilitar que o aproveitamento da
água de chuva amenize o problema da escassez de água; contribui,
pois, para a preservação da oferta desse líquido precioso.

Por tais razões, conclamo os nobres pares para a aprovação deste
projeto.

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

PROJETO DE LEI Nº 15/2007
Autoriza o Poder Executivo a implantar na rede pública hospitalar do

Estado de Minas Gerais programa de prevenção e tratamento de
distúrbios alimentares para portadores de anorexia e bulimia nervosa
e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo do Estado de Minas Gerais

autorizado a implantar na rede pública hospitalar do Estado de Minas
Gerais programa de prevenção e tratamento de distúrbios alimentares
para portadores de anorexia e bulimia nervosa.

Parágrafo único - O Poder Executivo poderá implantar campanha
educativa para esclarecimento de toda a população a respeito da
anorexia e da bulimia nervosa.

Art. 2º - Além do tratamento médico, os pacientes receberão
orientação nutricional, psicológica e psiquiátrica, por meio de
especialistas contratados para a implementação desse programa.

Art. 3º - As despesas decorrentes da execução dessa lei correrão
por conta das dotações orçamentárias próprias consignadas no
Orçamento.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 7 de fevereiro de 2007.
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Eros Biondini
Justificação: Atualmente, principalmente por influência da mídia e da

profissão de modelo, o ideal entre os mais jovens, principalmente
mulheres, é manter o corpo perfeito.

Para conseguir seus objetivos, muitos lotam as academias, praticam
esportes, fazem caminhadas e regime alimentar, recorrem a cirurgias
estéticas, etc. Outros, porém, principalmente as adolescentes, por
medo de engordar e não alcançar o sucesso na carreira de modelo,
recorrem a dietas extremas e tornam-se anoréxicos.

A anorexia é uma doença resultante de dietas extremas. Os doentes
sentem medo de engordar e comem muito pouco para perder peso,
exercitam-se obsessivamente, e alguns usam drogas para perder o
apetite. Quando o peso começa a baixar, querem perder mais, até
ficarem muito abaixo do normal. Com a grande perda de massa
corporal, o corpo começa a "falhar" e, depois de usar toda a gordura,
passa a devorar os músculos, até o ponto de não ter mais de onde
tirar. O paciente fica desnutrido. Esses problemas, se prolongados,
podem tornar-se irreversíveis, podendo causar infertilidade,
osteoporose e, em situações extremas, na falta de tratamento
adequado, a morte, como nos casos recentes das duas modelos
brasileiras.

A bulimia nervosa, síndrome caracterizada por ataques repetidos de
hiperfagia - isto é, hiperalimentação e preocupação excessiva com o
controle do peso corporal, o que leva o paciente a adotar medidas
extremas para não engordar, como vômitos auto-induzidos após a
ingestão de alimentos, abuso de purgantes e períodos alternados de
inanição -, ocorre, principalmente, em pacientes na faixa etária entre
18 e 40 anos. Entre os distúrbios orgânicos provocados pela bulimia
está o ritmo cardíaco anormal, causado pela diminuição da taxa de
potássio no sangue.

Portanto, a implantação desse programa contribuirá muitíssimo para
a redução de gastos do Estado, além de proporcionar a recuperação
da auto-estima dos pacientes.

Por tratar-se de medida de largo alcance social, espero contar com o
apoio dos nobres pares para aprovação desta proposição.

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

PROJETO DE LEI Nº 16/2007
Obriga a implantação do processo de coleta seletiva de lixo em

“shopping centers” e em outros estabelecimentos que especifica no
Estado de Minas Gerais.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Os “shopping centers” do Estado que possuam um número

superior a (cinqüenta) estabelecimentos comerciais ficam obrigados a
implantar processo de coleta seletiva de lixo.

Art. 2º - Para o cumprimento do disposto no art. 1º, os “shopping
centers” deverão acondicionar separadamente os seguintes resíduos
produzidos em suas dependências:

I - papel;
II - plástico;
III - metal;
IV - vidro;
V- material orgânico;
VI - resíduos gerais não recicláveis.
Art. 3º - A obrigatoriedade prevista nesta lei também se aplica a:
I - empresas de grande porte;
II - condomínios industriais com, no mínimo, cinqüenta

estabelecimentos;
III - condomínios residenciais com, no mínimo, cinqüenta habitações;
IV - repartições públicas, nos termos de regulamento.
Art. 5º - O descumprimento desta lei acarretará ao infrator a pena de

multa de 1.500 Ufemgs ( mil e quinhentas Unidades Fiscais do Estado
de Minas Gerais).

Art. 6º - As despesas com a execução desta lei correrão à conta das
dotações orçamentárias próprias.

Art. 7º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 7 de fevereiro de 2007.
Eros Biondini
Justificação: Este projeto de lei vem ao encontro de nossa grande

preocupação com a preservação do meio ambiente.
Estamos vivendo a era dos descartáveis. De pequenas lanchonetes
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de esquina, até as mais modernas redes de “fast food”, ao servirem
um simples sanduíche, acompanhado de uma bebida, oferecem
caixinhas de papelão ou de isopor, guardanapos, talheres, copos,
canudos, que serão depositados em uma lixeira minutos depois.
Redes de supermercados e lojas de roupas e sapatos produzem uma
enorme quantidade de lixo, como caixas de papelão, plásticos
provenientes das embalagens, enfim, resíduos de toda ordem.

Todo esse lixo é lançado indevidamente em lixões, aterros
sanitários, rios, campos e até em locais habitados por muitas pessoas.

Tendo em vista que um “shopping center” reúne diversos tipos de
estabelecimentos comerciais, este projeto tem o intuito de reduzir o
índice de poluição causado pelo destino impróprio do lixo produzido
pelos estabelecimentos.

O processo de coleta seletiva do lixo visa, também, a diminuir a
degradação do meio ambiente, pois haverá uma redução de extração
de matéria-prima, já que os resíduos serão, após a reciclagem,
reutilizados.

Além dos desdobramentos ambientais, a imagem dos “shopping
centers”, que são dos mais significativos pólos de consumo,
relacionará seu comércio com uma ética de preocupação ambiental,
transformando-os em exemplos, ou seja, auxiliarão na
conscientização de seus freqüentadores, que, na sua maioria, são
jovens de classe média, os quais podem ser considerados um dos
principais responsáveis pela geração do lixo com maior possibilidade
de ser reciclado.

Esta lei proporcionará aos “shopping centers” oportunidades de
parcerias com cooperativas de catadores de lixo, abrindo novas
oportunidades de emprego. Além disso, eles poderão enviar os
resíduos para empresas especializadas em reciclagem, realizar
campanhas de conscientização ambiental e, até mesmo, oficinas de
reciclagem, sendo os dois últimos dentro de suas dependências.

Desta forma, entendendo relevante a proposta apresentada,
contamos com a colaboração de nossos nobres pares e esperamos a
sua aprovação.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Meio
Ambiente e de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do
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art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
PROJETO DE LEI Nº 17/2007

Determina a impressão do quadro de vacinas infantis obrigatórias
nas embalagens de leite dos tipos C e B.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O quadro de vacinas infantis obrigatórias determinadas pelo

Ministério da Saúde deverá ser impresso nas embalagens de leite dos
tipos C e B.

Art. 2º - Para cumprimento do disposto no art. 1º pelas empresas
responsáveis na confecção de embalagens, a Secretaria Estadual de
Saúde fornecerá o quadro atualizado do calendário de vacinas
vigentes no Estado de Minas Gerais.

Art. 3º - Caberá a órgão próprio do Governo Estadual a fiscalização
das embalagens, recolhendo aquelas que estiverem em desacordo
com esta lei.

Parágrafo único - O Poder Executivo, dentro do prazo previsto para
a vigência desta lei, regulamentará o disposto no “caput” deste artigo,
sem prejuízo de sua observância, vencido o prazo estabelecido no art.
4º.

Art. 4º - Esta lei entrará em vigor em cento e vinte dias a contar de
sua publicação.

Sala das Reuniões, 7 de fevereiro de 2007.
Eros Biondini
Justificação: Ninguém desconhece quão úteis e necessárias são as

vacinas para a preservação da saúde das pessoas e como forma de
erradicação das doenças, sobretudo as que abrangem as grandes
massas populares, especialmente as crianças; por isso, é oportuno,
sem dúvida, este projeto de lei, que determina a impressão do quadro
de vacinas infantis obrigatórias nas embalagens de leite, já que é um
modo mais prático econômico e abrangente de reduzir custos e
divulgar as datas das vacinas obrigatórias.

Ademais, se constitucionalmente a preservação da saúde e do
direito de todos é obrigação do Estado, nada mais justo e oportuno do
que facilitar, sempre e ao máximo, à população informações sobre
tema que diretamente lhe diz respeito.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Saúde para
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parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
PROJETO DE LEI Nº 18/2007

Obriga o fornecimento gratuito de veículos motorizados para facilitar
a locomoção de portadores de deficiência física e idosos.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.1º - Os centros comerciais, "shopping centers", hipermercados e

supermercados no âmbito do Estado fornecerão, gratuitamente,
veículos motorizados para facilitar a locomoção, em suas
dependências interna e externa, de portadores de necessidades
especiais.

Art.2º - Deverão ser afixadas em local de grande visibilidade nas
dependências externa e interna dos centros comerciais, "shopping
centers", hipermercados e supermercados placas indicativas dos
postos de retirada dos veículos motorizados.

Art.3º - A não-observância desta lei sujeitará o infrator à multa
pecuniária de 500 Ufemgs (quinhentas Unidades Fiscais do Estado de
Minas Gerais), aplicada em dobro em caso de reincidência.

Art.4º - A fiscalização do cumprimento desta lei caberá aos órgãos
competentes do Poder Executivo.

Art.5º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão à
conta de dotações orçamentárias próprias.

Art.6º - Esta lei entra em vigor noventa dias contados de sua
publicação.

Sala das Reuniões, 7 de fevereiro de 2007.
Eros Biondini
Justificação: A Constituição Federal de 1988 ampliou a dimensão

dos direitos e garantias fundamentais, incluindo não apenas os
direitos civis e políticos, mas também os direitos sociais, garantindo
como direitos humanos fundamentais ir, vir, ficar, permanecer,
estacionar, ter acesso a todos os bens e serviços, incluídos os
espaços urbanos, sendo o direito à acessibilidade condição para que
todas as pessoas possam usufruir direitos fundamentais enquanto
cidadãos. Foi adotada, também, por esta Carta Magna, o princípio da
prevalência dos direitos humanos como o princípio básico a reger o
Estado brasileiro em suas relações internacionais.

Os direitos humanos são aqueles que o homem possui por sua
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própria natureza humana e pela dignidade que lhe é inerente, não
resultando de uma concessão, mas de um dever da sociedade
política. É imprescindível a adoção de medidas que favoreçam a
acessibilidade de portadores de necessidades especiais,
assegurando-lhes liberdade de locomoção.

Diante do ora relatado, constatamos que esta parcela da sociedade
merece muita atenção e respeito, motivo pelo qual pretendemos dar a
nossa contribuição com a apresentação desta propositura, a qual tem
por objetivo facilitar o acesso e a permanência dos portadores de
necessidades especiais nos centros comerciais, “shopping centers”,
hipermercados e supermercados, pois, embora a nossa Constituição
Federal esteja norteada pelo princípio de que o direito ao livre acesso
ao meio físico e de livre locomoção é parte indissociável dos direitos
humanos, falta ainda a visão de obrigatoriedade.

Pelo exposto, contamos com o apoio dos nobres pares para a
aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 19/2007
Acrescenta parágrafo único ao art. 2º da Lei nº 10.379, de 10 de

janeiro e 1991, que reconhece oficialmente, no Estado de Minas
Gerais, como meio de comunicação objetiva e de uso corrente, a
linguagem gestual codificada na Língua Brasileira de Sinais - Libras.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O art. 2º da Lei nº 10.379, de 10 de janeiro de 1991, fica

acrescido do seguinte parágrafo único:
“Art. 2º - ....
Parágrafo único - No processo de produção, a distribuição de

material audiovisual e a difusão de programas educativos, culturais,
esportivos, sociais, artísticos e administrativos produzidos pelos
Poderes do Estado, incluindo os órgãos de sua administração indireta,
autarquias e fundações, participará um intérprete da Língua Brasileira
de Sinais - Libras.

Parágrafo único - O intérprete atuará em todas as transmissões
veiculadas pela televisão, inclusive os comerciais.”.



104

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 7 de fevereiro de 2007.
Eros Biondini
Justificação: A Língua Brasileira de Sinais - Libras - é reconhecida

nacionalmente pela Lei Federal nº 10.436, de 2002, como instrumento
legal de comunicação e expressão, sendo corroborada pela Lei nº
10.379, de 1999, que, aliás, determina que o Estado disponibilize
intérpretes nas repartições públicas. A Lei Federal nº 10.436, em seu
art. 2º, diz que deve ser garantido, pelo poder público em geral e pelas
empresas concessionárias de serviços públicos, formas
institucionalizadas de apoiar o uso e a difusão da Libras como meio de
comunicação objetiva e de utilização corrente pelas comunidades com
deficiência auditiva do Brasil.

Queremos com esta proposição, garantir maior acesso à
comunidade dos surdos de Minas Gerais e do Brasil, uma vez que
muitos dos programas produzidos pela Rede Minas e pela TV
Assembléia são reproduzidos em outros canais em todo o País.

Contamos com o apoio dos nobres parlamentares desta Casa
Legislativa à aprovação desta proposição, que certamente terá grande
alcance social.

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

PROJETO DE LEI Nº 20/2007
Modifica a Lei nº 13.188, de 20 de janeiro de 1999, que dispõe sobre

a proteção, o auxílio e a assistência às vítimas de violência no Estado
e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O art. 3º da Lei nº 13.188, de 20 de janeiro de 1999, fica

acrescido do seguinte inciso VII:
“Art. 3º - (...)
VII - garantir a realização de cirurgia reparadora gratuita nos casos

de lesões ou seqüelas decorrentes de agressão comprovada
mediante apresentação do Boletim de Ocorrência policial; .”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 7 de fevereiro de 2007.
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Eros Biondini
Justificação: O projeto que ora apresentamos para a apreciação

desta Casa Legislativa busca oferecer às mulheres vítimas de
agressão física a possibilidade de cirurgia plástica reparadora,
oferecida pela rede pública estadual de saúde.

Na maioria dos casos de agressão a mulheres, as vítimas são
pessoas cuja condição socioeconomica não suportaria o custo de uma
cirurgia plástica reparadora. Essas vítimas carregam por toda a vida o
trauma da agressão: seqüelas que, além de psicológicas, são também
físicas e compreendem queimaduras, cortes profundos e outros
danos, que muitas vezes dificultam ou impossibilitam a convivência
social. Há casos em que até mesmo a possibilidade de trabalho fica
prejudicada.

Consideramos justo e necessário que o poder público estadual
ofereça tratamento médico adequado, por meio de cirurgia plástica
reparadora, e, na intenção de resgatar a dignidade à vítima de
violência física, contamos com o apoio de nossos nobres pares.

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

PROJETO DE LEI Nº 21/2007
Proíbe a emissão de cartões de crédito e débito sem o

consentimento do consumidor.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - As instituições financeiras e empresas administradoras de

cartões de crédito e débito ficam proibidas de enviar cartões de crédito
e débito aos consumidores, sem a prévia e expressa autorização.

Art. 2º - Os infratores do disposto nesta lei ficam sujeitos às
penalidades previstas na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.

Art. 3º - A fiscalização do disposto nesta lei será feita pelo órgão
estadual de proteção ao consumidor.

Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Reuniões, 7 de fevereiro de 2007.
Eros Biondini
Justificação: Os cartões de crédito e de débito são modalidades de

pagamentos que mais crescem no Brasil. Em virtude disso, tem se
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tornado comum os consumidores receberem cartões de crédito ou de
débito, sem que façam o pedido. Muitos consumidores imaginam que,
pelo fato de não terem solicitado o cartão, não será cobrada anuidade,
mas, na prática, não é isso o que ocorre. É prática contumaz das
instituições financeiras e das empresas de administração de cartões
de crédito e débito enviarem fatura cobrando pela anuidade dos
referidos cartões, mesmo que não autorizados nem solicitados pelo
consumidor.

De acordo com a Lei nº 8.078, de 11/9/90, mais conhecida como
Código de Defesa do Consumidor, tal medida configura prática
abusiva. O art. 39, parágrafo único, da referida lei diz que “todo
serviço prestado sem anuência do consumidor equipara-se à amostra
grátis”. Em seu inciso III, o art. 39 reza que "é vedado ao fornecedor
de produtos e serviços enviar ou entregar, sem solicitação prévia,
qualquer produto ou fornecer qualquer serviço". Dessa forma, por ser
essa uma prática abusiva, desobriga o consumidor de pagar anuidade
ou qualquer outro valor, desde que não tenha feito uso do cartão
recebido.

O consumidor não pode ser surpreendido pela cobrança de um
serviço que ele não solicitou.

Tal medida tem causado muitos prejuízos aos consumidores que
não solicitaram nem autorizaram a entrega de cartões, sendo justo
que eles sejam ressarcidos pelos gastos com o cancelamento dos
cartões ou com eventuais prejuízos que essa medida tenha causado.

Pelo exposto, e em defesa desses consumidores que vêm sendo
altamente prejudicados pelas instituições financeiras e pelas
administradoras de cartões, apresentamos nosso projeto e contamos
com a aprovação dele por nossos nobres pares.

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

PROJETO DE LEI Nº 22/2007
Dispõe sobre critério para crédito do valor adicionado na situação

que especifica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O valor adicionado gerado por estabelecimento produtor ou
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extrator que realize operações tributáveis por meio de oleoduto,
gasoduto e mineroduto no território de mais de um Município será
creditado conforme o seguinte critério:

I - 75% (setenta e cinco por cento) para o Município sede da unidade
de fabricação, refino ou extração do estabelecimento contribuinte do
ICMS;

II - 25% (vinte e cinco por cento) para os demais Municípios,
observada a proporção da área territorial abrangida em cada
Município por gasoduto, oleoduto ou mineroduto.

Art. 2º - A Secretaria de Estado de Fazenda adotará as medidas
cabíveis para atendimento ao critério previsto no art. 1º, também
quanto à publicação dos índices atribuídos aos Municípios envolvidos,
no prazo máximo de sessenta dias a contar da publicação desta lei.

Art. 3º - O disposto nesta lei se aplica sem prejuízo de termo de
acordo a ser celebrado entre os Municípios envolvidos.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,
produzindo efeitos no primeiro dia do exercício imediatamente
subseqüente ao de sua publicação.

Sala das Reuniões, 7 de fevereiro de 2007.
Ivair Nogueira
Justificação: Os Municípios que abrigam em seus territórios

oleodutos, gasodutos e minerodutos, apesar de contribuírem para a
agregação de riqueza e colocarem em risco as suas populações, não
são beneficiados na partilha do Valor Adicionado Fiscal - VAF - gerado
pelas refinarias e pelas mineradoras, o qual atualmente é creditado
exclusivamente para o Município onde está situada a sede dessas
grandes empresas. Este projeto de lei visa a instituir critério mais justo
na distribuição do VAF desse tipo de atividade econômica, de modo
que as parcelas sejam creditadas a todos os Municípios envolvidos
por gasoduto, oleoduto ou mineroduto.

Em face do exposto, 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 23/2007
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Propõe a instalação de unidade do Instituto Médico Legal - IML - nos
Municípios que especifica.

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

instalar unidades do Instituto Médico Legal - IML -, em municípios que
possuam mais de 100 mil habitantes.

 Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 7 de fevereiro de 2007.
Ivair Nogueira
Justificação: Dessa forma, entendemos justa a decisão de

descentralização dos trabalhos realizados pelo IML-BH, beneficiando
os Municípios com mais de 100 mil habitantes, onde é grande a
incidência de acidentes e são altos os índices de violência e
criminalidade.

A medida concorrerá, sem dúvida, para a agilização dos trabalhos e
a minimização dos custos para os Municípios e para os familiares.

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

- 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 24/2007
Dispõe sobre a obrigatoriedade do registro do grupo sangüíneo e do

fator RH nos uniformes dos trabalhadores que menciona e dá outras
providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - As concessionárias do serviço de transporte intermunicipal

de passageiros do Estado ficam obrigadas a afixar, nos uniformes dos
motoristas e ajudantes de viagem, etiquetas informando o grupo
sangüineo e o fator RH.

Parágrafo único - Os custos referentes aos exames de sangue, bem
como à confecção das etiquetas a serem utilizadas nos uniformes,
correrão por conta exclusiva das empresas.

Art. 2º - Esta lei será regulamentada pelo Poder Executivo no prazo
de noventa dias, contados da sua publicação.

Sala das Reuniões, 7 de fevereiro de 2007.
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Ivair Nogueira
Justificação: Infelizmente, temos observado, com freqüência

assustadora, acidentes de trânsito envolvendo trabalhadores da área
de transportes. A proposição ora apresentada visa dar o respaldo
pessoal e a agilidade necessária em um eventual socorro aos
funcionários que, no cumprimento do seu dever profissional, circulam
pelas ruas e estradas do nosso Estado.

O fiel cumprimento desta lei muito contribuirá para a elevação da
qualidade de vida dos motoristas e ajudantes de viagem, e, mesmo
que a aplicação desta norma não resolva por completo o problema,
com certeza irá colaborar para agilizar o socorro aos feridos. Esses
são os motivos pelos quais submetemos este projeto de lei à
avaliação de nossos nobres pares, contando com o apoio de todos
para a sua aprovação.

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

PROJETO DE LEI Nº 25/2007
Declara de  utilidade  pública estadual, a Creche Anália Franco -

CAF -, com sede no Município de Betim.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública estadual a Creche Anália

Franco - CAF, com sede no Município de Betim.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 7 de fevereiro de 2007.
Ivair Nogueira
Justificação: A Creche Anália Franco - CAF - é uma entidade civil

sem fins lucrativos, legalmente constituída, que presta atendimento a
crianças de 4 meses a 5 anos, desenvolvendo, ainda, programas
educacionais para adolescentes e de combate à fome e à pobreza, e
prestando relevantes serviços à comunidade onde atua.

Conforme documentação apresentada, a CAF atende aos requisitos
da legislação em vigor especialmente da Lei nº 12.972, de 27/7/98,
alterada pela Lei nº 15.430, de 3/1/2005.

Em face ao exposto, conto com o apoio dos nobres pares à
aprovação deste projeto de lei.
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame
preliminar, e do Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188,
c/c o art. 103, inciso I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 26/2007
Altera dispositivos da Lei nº 11.544, de 25 de julho de 1994, que

regulamenta o §3º do art. 222 da Constituição do Estado, tornando
obrigatória, nos cinemas do Estado, antes das sessões principais, a
exibição de filme publicitário sobre as conseqüências do uso de
drogas.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - A Lei nº 11.544, de 25 de julho de 1994, fica acrescida dos

seguintes arts. 2º e 3º, renumerando-se os demais:
“Art. 2º - É obrigatória a exibição, nas salas de cinema do Estado,

antes das sessões principais, de filme publicitário sobre as
conseqüências do uso de drogas.

§ 1º - A inobservância do disposto neste artigo sujeitará o infrator à
multa, que terá seu valor fixado entre 100 (cem) e 1000 (mil) Ufemgs,
cobrada na forma de regulamento específico.

§ 2º - Da aplicação da pena de multa caberá recurso, dirigido à
autoridade competente, no prazo de 5 (cinco) dias.

§ 3º - O recurso previsto no § 2º terá efeito suspensivo.
Art. 3° - Decreto do Poder Executivo definirá os ór gãos competentes

para a elaboração do filme de que trata o art. 2º.”.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 7 de fevereiro de 2007.
Ivair Nogueira
Justificação: Este projeto tem por objetivo o combate ao uso de

drogas, por meio de campanha publicitária, nos cinemas. Observa-se
que o local em que se realizará a campanha é bastante adequado por
ser freqüentado por jovens, que são o principal alvo das mensagens a
serem divulgadas. É necessário destacar a importância das ações
educativas nesse campo, uma vez que a ocorrência de danos físicos,
psíquicos e sociais provocados pelo consumo de drogas está
sobejamente comprovada. Além disso, ressalte-se o fato de que a
dependência de drogas constitui uma questão de saúde pública. A
prevenção, nesse caso, representa razoável economia de recursos.



111

O Estado, por reconhecer a importância do tema, editou leis que
visam ao estabelecimento de medidas preventivas. Podemos citar,
como exemplo, as Leis nºs 13.080, que dispõe sobre a promoção de
campanha de combate às drogas; 12.462, que cria o Fundo Estadual
de Prevenção, Fiscalização  e Repressão de Entorpecentes -
Funprem -, e 11.544, que regulamenta o § 3º do art. 222 da
Constituição do Estado. A Carta mineira, no art. 222, § 3º, dispõe que
“a prevenção da dependência de drogas e afins é dever do Estado”.
Acrescente-se que a Constituição da República, no art. 227, estatui
que “é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança
e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à
alimentação, à educação”.

Vemos, pois, que o combate às drogas é problema a ser enfrentado
não só pelo poder público, mas por toda a comunidade. Acreditamos
que o cumprimento da medida preconizada pelo projeto é uma forma
de participação e contribuição social.

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

PROJETO DE LEI Nº 27/2007
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.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica assegurado aos portadores de deficiência visual o

direito de receber, sem custo adicional, os boletos de pagamento das
contas de água, energia elétrica e telefonia confeccionados em braile.

Parágrafo único - Para o recebimento dos boletos de pagamento
confeccionados em braile, o portador de deficiência visual deverá
efetuar a solicitação junto à empresa prestadora do serviço, onde será
feito o seu cadastramento.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 7 de fevereiro de 2007.
Ivair Nogueira
Justificação: É dever do Estado proporcionar os meios adequados

para facilitar o acesso e a integração das pessoas portadoras de
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necessidades especiais, em todos os setores da sociedade.
Nada mais justo que também as concessionárias de serviço público,

prestadoras de serviços de água, energia elétrica e telefonia, entre
outros, aprimorem o atendimento especializado dos portadores de
necessidades especiais, no caso específico, deficientes visuais, que
têm direito, como consumidores, de conferir suas contas e de
defender seus direitos, o que se tornará possível com a emissão dos
boletos em braile.

Por se tratar de medida de alto alcance social, conto com o apoio
dos nobres pares, para aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 28/2007
Declara de utilidade pública o Núcleo Assistencial Espírita Glaucus -

Naec -, com sede no Município de Betim.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública estadual o Núcleo

Assistencial Espírita Glaucus - Naec -, com sede no Município de
Betim.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 7 de fevereiro de 2007.
Ivair Nogueira
Justificação: O Núcleo Assistencial Espírita Glaucus - Naec - é uma

entidade civil, sem fins lucrativos, legalmente constituída, que presta
serviços socioeducacionais e de amparo à criança, ao jovem e ao
idoso na comunidade onde atua, entre outras obras de interesse
comunitário, cujo objetivo é a geração de emprego e renda e o
combate à pobreza.

Conforme documentação apresentada, entendemos que a referida
entidade atende aos requisitos da legislação em vigor, especialmente
da Lei nº 12.972, de 27/7/98, alterada pela Lei nº 15.430 de 3/1/2005.

Em face ao exposto, conto com o apoio dos nobres pares para
aprovação do presente projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame
preliminar, e de Cultura, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c
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o art. 103, inciso I, do Regimento Interno.
- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados

André Quintão (7), Sávio Souza Cruz (6), Ivair Nogueira (4), Sargento
Rodrigues (10), Adalclever Lopes (6), Dalmo Ribeiro Silva (22) e
Carlos Pimenta.

Comunicações
- É também encaminhada à Mesa comunicação da Representação

Partidária do PPS.
Oradores Inscritos

   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlin Moura.
O Deputado Carlin Moura - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs.

Deputados, cumprimento os competentes e solícitos funcionários
desta Casa na pessoa do nosso Diretor-Geral, Eduardo Moreira, de
quem tive a honra e o privilégio de ser colega na Faculdade de Direito
da UFMG. Trabalhadores e trabalhadoras da imprensa, fundamental
para o exercício da democracia, público presente, senhoras e
senhores, povo de Minas Gerais; minhas primeiras palavras, e não
poderia ser diferente, são de agradecimento. É óbvio que, em função
da limitação de tempo, não será possível agradecer a todos aqueles
que me possibilitaram ser um representante do povo mineiro na
Assembléia Legislativa de Minas Gerais.

Queria aqui fazer alguns agradecimentos, de forma simbólica, à
Região Metropolitana de Belo Horizonte, especialmente à minha
querida cidade operária de Contagem, da qual tive a honra, por dois
anos, de ser Vereador. Com aquela cidade, aqueles trabalhadores e
aquele povo aprendi a fazer política e a trabalhar em prol dos mais
necessitados e excluídos. Faço uma homenagem, em nome do povo
de Contagem, a todos meus ex-colegas Vereadores da Câmara
Municipal, que muito me ajudaram.

Queria homenagear também nossa querida Prefeita Marília Campos,
ex-Deputada nesta Casa, que hoje governa nossa cidade com muita
firmeza.

Espero que, com a unidade de todos, possamos trabalhar em prol
dos nossos Municípios e dos da Região Metropolitana de Belo
Horizonte. Tenho a compreensão de que essa não é uma tarefa
somente minha, mas de todos, como por exemplo dos colegas Durval
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Ângelo, da minha cidade, e do colega Ademir Lucas, em lado
politicamente oposto. O povo de Contagem nos concedeu a tarefa e a
missão de trabalhar em prol de sua melhoria de vida.

Queria também, de forma simbólica, homenagear o Vale do Rio
Doce, homenageando minha cidade natal, a querida Virgolândia, no
Vale do Suaçuí, no médio Rio Doce. Essa cidade me ensinou a ser
gente e que, para se conquistar algo nesta vida, é preciso muita
batalha e esforço. Virgolândia, assim como nossa cidade irmã, Nacip
Raydan, tem várias dificuldades e precisa muito do apoio desta Casa
e de todos os Deputados e Deputadas. Para os senhores terem uma
idéia, amanhã, em nossa cidade, inicia-se o fórum mineiro da Agenda
21, e vários convidados dificilmente chegarão lá, pois a cidade está
ilhada, sem estradas, sem condições de acesso.

Temos a compreensão de que o Vale do Rio Doce e região já
concederam a esta Casa grandes nomes, e é importante registrá-los
nesta tribuna: os ex-Deputados Nacip Raydan, Sadi da Cunha,
Vicente Guabiroba, Olinto Godinho, entre outros, que tanto
engrandeceram o nome da região. Hoje, com a responsabilidade de
ser um filho da cidade de Virgolândia, tenho também o compromisso
de levar o progresso para a região. Para isso, mais uma vez, conto
com o apoio de todos os colegas que tiveram votação lá: minha
querida amiga Elisa Costa, nossos queridos amigos Durval Ângelo e
Gustavo Valadares e nosso querido Deputado Leonardo Moreira.
Fazemos este apelo a todos vocês que tiveram voto na região:
precisamos do apoio de todos para que nossa microrregião e seus
Municípios mais pobres tenham o tão desejado progresso econômico
e social.

Senhoras e senhores, neste momento queria também fazer uma
homenagem àqueles que tanto nos ajudaram durante a campanha e
que, infelizmente, pela vontade divina, não podem estar conosco aqui
hoje. Quero homenagear o jovem Leandro Vieira dos Santos, que
ficou tão alegre com nossa vitória, mas faleceu antes de assistir à
posse deste Deputado. Quero homenagear também meu amigo, irmão
e companheiro de militância, o Vereador Diogo Pulião, de Nova Lima -
anteontem completou um mês de seu falecimento -, que tanta
responsabilidade tem por eu estar aqui ocupando esta vaga na
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Assembléia Legislativa.
Neste momento de homenagens, Sr. Presidente, não poderia deixar

de mencionar meu partido, o PCdoB, que, na legislatura passada, a
15ª, após 55 anos de ausência do Plenário da Assembléia de Minas,
retornou com a nossa grande guerreira, a ex-Deputada e atual
Deputada Federal Jô Moraes. Sinto-me honrado de ser sucessor dela
e também de Armando Ziller, Sinval Bambirra, enfim, de todos os que
lutaram em prol da igualdade e da justiça social, dos trabalhadores e
trabalhadoras. Muito me honra poder representar a legenda do PCdoB
na Assembléia Legislativa de Minas Gerais.

Saliento, Srs. Deputados e Sras. Deputadas, que, pela primeira vez,
o PCdoB de Minas elege um Deputado por sua própria legenda,
graças à votação de 154 mil eleitores que confiaram em nossos
candidatos. Assim, o partido manteve sua vaga nesta Assembléia. E,
com o compromisso de defender prioritariamente os trabalhadores e
trabalhadoras, os operários nas fábricas e a juventude nas escolas,
pretendemos exercer nosso mandato.

Sr. Presidente, neste ano em que a Assembléia de Minas completa
172 anos, é-nos muito confortável assumir o cargo de Deputado
Estadual de Minas, pois estamos superando uma etapa histórica do
processo de desenvolvimento econômico e político brasileiro. O
Presidente Lula, em seu primeiro mandato, conseguiu implementar um
binômio que entrará para a história do País: o binômio do
desenvolvimento econômico e a estabilidade financeira, mas com a
inclusão social, uma vez que, na nossa compreensão, não basta a
estabilidade financeira nem o equilíbrio fiscal se isso não representar
avanços para a situação do povo trabalhador e mais sofrido.

Por isso, o primeiro mandato do Presidente Lula é marcado pela
inclusão social.

O mais importante, Srs. Deputados e Sras. Deputadas, é que
estamos caminhando para uma segunda etapa. O novo mandato do
Presidente Lula terá justamente a marca do Programa de Aceleração
do Crescimento - PAC. Compreendemos que não é possível fazer
justiça social sem crescimento econômico. Precisamos de todos os
esforços em prol do crescimento econômico: da União, do Estado, do
Município, dos agentes públicos e da sociedade civil. Somente com
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crescimento econômico será possível superarmos a grande mazela, a
grande herança maldita que o século XX deixou para o povo
brasileiro, que é o fosso da desigualdade social, o fosso da miséria de
muitos e da concentração de renda de poucos.

Entendemos, Sr. Presidente, que o PAC é um programa importante
para todo o Brasil, para Minas Gerais e para os Municípios.
Entendemos que nós, da Assembléia Legislava de Minas, junto ao
governos federal, estadual e municipais devemos abraçar essa causa.
O PAC está previsto para Minas Gerais com a segunda etapa da obra
da Avenida Antônio Carlos, em Belo Horizonte, a reforma do pátio do
Aeroporto de Confins, a construção da tão sonhada obra que
Contagem tanto espera, assim como toda a região metropolitana, o
Rodoanel, que ligará Betim à BR 381 em Ravena. Também está
previsto no PAC, Sr. Presidente, a duplicação da BR-381 até
Governador Valadares. São obras importantes que gerarão emprego e
renda para os nossos Municípios, para o Estado e para o nosso povo
sofrido. Esperamos, Sr. Presidente, contribuir com Minas gerais nessa
etapa.

Minas Gerais tanto propala que fez o choque de gestão, o déficit
zero. Quem somos nós para questionar os avanços de tais
programas! Mas não podemos entender o choque de gestão e o déficit
zero como um fim em si mesmo. Está na hora de Minas Gerais
também promover o choque de inclusão social. Sem inclusão social
não é possível construir um Estado justo e soberano.

Estamos nesta Casa para ajudar Minas a avançar. Devemos colocar
na pauta o choque de inclusão social, pois essa é a nossa missão
histórica, e vimos aqui para cumpri-la.

O Deputado Gustavo Valadares (em aparte) - Gostaria de dar-lhe as
boas-vindas e parabenizá-lo pelo seu primeiro pronunciamento. Faço
coro com V. Exa. a respeito da região do Suaçuí. V. Exa. é filho de
Virgolândia, cidade próxima a Peçanha, onde tenho as minhas raízes.
Como V. Exa., conheço bem as características e a situação atual da
nossa região. V. Exa. pode contar comigo, assim como com os
demais parlamentares dessa região, para, em conjunto,
reivindicarmos melhorias.

Deixo aqui o primeiro desafio: tentar incluir os Municípios
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pertencentes à Microrregião da Bacia do Suaçuí e do médio
Espinhaço, cerca de 38 Municípios, na Secretaria Extraordinária dos
Vales do Jequitinhonha e do Mucuri e do Norte de Minas.

Faço coro com V. Exa. quando fala a respeito da região do Suaçuí,
do Vale do Rio Doce. Fica o compromisso de caminharmos juntos em
prol do povo tão sofrido da região. Muito obrigado.

O Deputado Carlin Moura - Agradeço o aparte, Deputado Gustavo
Valadares. Sei que V. Exa. tem um profundo respeito para com os
moradores daquela região. Vamos trabalhar juntos.

Para encerrar, faço uma homenagem especial a nossa querida Nova
Lima, que, no dia 5 de fevereiro, completou 306 anos de fundação e
116 anos de emancipação política. Participei das festividades, que
duraram quatro dias. Lá estive com o nosso querido Prefeito, o Prof.
Carlinhos Rodrigues.

A maravilhosa festa do povo de Nova Lima só foi ofuscada pelo
excesso e despreparo de uma parte da PMMG - hoje reconhecidos
pelo Comando Militar e pelo próprio Governador Aécio Neves -, pois a
PMMG agiu de forma açodada durante o jogo Cruzeiro “versus” Villa
Nova, que ocorreu domingo, no Estádio Castor Sifuentes.

Neste momento, peço ajuda ao Líder do Governo nesta Casa,
Deputado Mauri Torres, para que providencie uma audiência entre o
Prefeito Carlinhos Rodrigues e o Governador Aécio Neves, porque o
povo de Nova Lima está profundamente indignado com o tratamento
recebido durante a festa popular de aniversário da cidade. Os
excessos devem ser punidos, pois não condizem com a tradição da
PMMG, que é, sem a menor dúvida, uma das melhores do Brasil.
Logo, o tratamento dispensado aos torcedores do Villa Nova, o Leão
do Bonfim, e do Cruzeiro, durante o clássico, não faz parte dessa
tradição. Peço ao Líder do Governo que a audiência seja agendada o
mais rápido possível.

Finalmente, lembro Guimarães Rosa que dizia: “Só quando se tem
rio fundo ou cava de buraco é que a gente por riba põe ponte”. A
nossa missão é pôr uma ponte entre o desenvolvimento econômico e
o desenvolvimento social. Sras. Deputadas e Srs. Deputados, muito
obrigado pela atenção.

* - Sem revisão do orador.
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   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Ademir Lucas.
O Deputado Ademir Lucas - Sr. Presidente, componentes da Mesa,

Deputadas, Deputados, servidores do Legislativo, imprensa, senhoras
e senhores, a vida é um eterno recomeçar. Há quase duas décadas,
deixei esta Casa para exercer outros mandatos; por duas vezes
Prefeito de Contagem; por duas vezes, Deputado Federal; Secretário
de Estado; e hoje quiseram o destino político e a vontade dos eleitores
que retornasse a esta Casa e retomasse a caminhada.

Faço-o com a mesma energia do primeiro mandato. Naquela
oportunidade, em 1978, fui Deputado da Oposição. Vemos a diferença
entre ser Oposição na ditadura e na democracia. Não é fácil ser
Deputado da Oposição num regime ditatorial, mas o fizemos com
galhardia e coragem. Naquela oportunidade, o mandato me foi
delegado pelo povo de Minas.

Houve momentos históricos nesta Assembléia. Na posse, sentado
no Plenário ao lado de Tancredo Neves, Deputado Federal; Renato
Azeredo; Jorge Ferraz; Senador Nogueira da Gama e outros baluartes
da política de Minas, tive dois momentos muito emocionantes.

O primeiro deles, quando Renato Azeredo e Tancredo Neves
disseram com que alegria me viam assumindo o mandato eletivo.
Comecei ainda jovem, estudante de Direito. Quando muitos não
queriam, outros se omitiam e outros se escondiam, já éramos
militantes do MDB, enfrentando a ditadura militar. Posteriormente, fui
advogado do partido.

Começamos nossa vida pública com muita dificuldade. Chegamos
aqui e marcamos uma posição na Oposição. Lembro-me de Dálton
Canabrava, Genésio Bernardino, Baccarini, Emílio Haddad, do
saudoso Sérgio Olavo Costa, Ziza Valadares, Paulo Ferraz, João
Pinto Ribeiro e Elmo Braz, que hoje toma posse como Presidente do
Tribunal de Contas. Tantos companheiros, alguns mais ousados e
corajosos, outros mais articuladores. Quantos de nós nos perfilamos
para manter neste Parlamento a voz da Oposição.

Posteriormente, sofremos vários atentados terroristas. Célio de
Castro, que não era político militante, mas sindicalista, sofreu um
atentado a bomba em sua casa, na Rua Catete, na Barroca. Não
foram muitos os solidários com Célio de Castro. Fui o primeiro a
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chegar a sua casa, dirigindo minha Brasília. Depois, houve bombas na
casa de D. Helena Greco, nas bancas de revistas, na Casa do
Jornalista, e fomos nós quem defendemos. Hoje temos vários
companheiros ousados e corajosos, pois ser oposição na democracia
é muito bom e muito fácil. Mas fomos corajosos. Tive a ousadia de ser
autor de um requerimento, na Assembléia Legislativa, solicitando uma
comissão parlamentar de inquérito para apurar esses atos terroristas.
Fomos além, pois tivemos coragem de convocar um general da ativa
para prestar depoimento, e nessa hora a maioria encerrou a CPI.

Nunca nos abatemos nem tivemos medo na Oposição. Fui Líder do
MDB, Líder da Minoria. Depois, no governo Tancredo Neves, fui Líder
do Governo, da Maioria, do PMDB, nesta mesma Casa. Tivemos
oportunidade de conviver com Tancredo na sua grande articulação
política com destino ao Palácio do Planalto, o que infelizmente não
alcançou. Mas estivemos firmes nesta tribuna já como Líder do
Governo. E que dificuldade! Quando se é Líder da Oposição, só se
tem compromisso com a palavra, mas, quando se é Líder do Governo,
vamos além. Aqui, tivemos a coragem e a coerência de haver sido
Líder da Oposição ao governo Francelino Pereira, na ditadura, mas
também Líder do Governo, aqui, mantendo a mesma coerência.

Fomos líder de Tancredo, participamos dos comícios das diretas,
falamos em nome da Assembléia Legislativa. Que responsabilidade
no famoso comício da Rodoviária, onde havia mais de 100 mil
pessoas. Estávamos corajosamente falando, ao lado de Brizola,
Ulysses Guimarães, Tancredo Neves, Ruth Escobar, até ao lado do
Presidente Lula. Na hora de votar no colégio eleitoral, muitos não o
fizeram e até expulsaram Bete Mendes e Airton Soares e não
permitiram que se votasse em Tancredo Neves. Não viram o avanço
que seria - e foi -, para a democracia, votar em Tancredo Neves,
mesmo sendo o colégio eleitoral que tanto repudiamos.

Mas a vida é assim. Para que pudéssemos estar aqui hoje falando o
que muitos não querem ouvir, houve muito sacrifício, muita luta, muito
suor e muitas lágrimas.

Posteriormente, em outros mandatos, fui Secretário de Estado de
Trabalho e Ação Social do governo Hélio Garcia; Secretário de
Esporte, Lazer e Turismo do governo Eduardo Azeredo; Deputado
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Federal por duas vezes, retornando à Prefeitura de Contagem.
Temos uma trajetória de trabalho. Em alguns momentos sofremos

com as más interpretações, com algumas notícias atravessadas.
Conhecemos isso muito bem, pois já estivemos dos dois lados.
Sabemos como chegam essas notícias. Muitas vezes elas são
divulgadas sem dar-nos o direito à defesa. Quando vamos defender-
nos, o fato já é público e notório, fomos denunciados, julgados e
condenados, mas eu não tenho em minha vida pública nenhum ato
doloso. Enfrentarei tudo com galhardia, como nesses dois anos em
que fiquei ao desalento e nunca me abati. Sempre procurei defender-
me nos fóruns adequados. Hoje estamos aqui na Assembléia
Legislativa para um novo tempo.

O Deputado Domingos Sávio (em aparte) - Deputado Ademir Lucas,
quero apenas saudá-lo e testemunhar, não apenas como
companheiro de partido - o que muito me honra, pois V. Exa. é uma
das maiores lideranças do PSDB -, mas como alguém que
acompanhou a sua trajetória. Talvez não possa testemunhar toda a
sua trajetória, pois ela começou, com certeza, de maneira muito
precoce, ainda no início da sua juventude, em que participou de
momentos históricos e difíceis da vida deste País.

Quero testemunhar que acompanhei seu brilhante trabalho no
Congresso Nacional e seu trabalho sério, eficiente e humano à frente
da Prefeitura de Contagem. Acima de tudo, quero registrar a nossa
alegria de ver seu gesto de humildade, pois não tenho dúvida de que
V. Exa. estaria hoje no Congresso Nacional se tivesse colocado o seu
nome para o pleito de Deputado Federal, mandato que já
desempenhou com tanta competência. O partido lhe disse isso com
clareza, e eu, dentro da executiva do PSDB, acompanhei tudo.

V. Exa., compreendendo o momento da história e com seu
comportamento humilde, que é um dos traços mais evidentes da sua
personalidade, deu-nos a alegria de voltar ao Parlamento mineiro, à
Casa em que V. Exa., em tempos idos de ditadura, deu sua
contribuição para a construção da democracia.

Portanto, como companheiro de partido e cidadão mineiro que
conhece o seu valor, quero registrar a alegria de tê-lo conosco para a
empreitada de juntos trabalharmos ao lado do nosso Governador
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Aécio Neves e do povo mineiro, especialmente dos mais humildes,
que são a sua base sólida, para cumprirmos a nossa missão
parlamentar e contribuirmos para o desenvolvimento de Minas.

V. Exa. engrandece este Parlamento. Parabéns.
O Deputado Ademir Lucas - Agradeço o registro e o testemunho,

mas quero dizer aos demais colegas Deputados e Deputadas que são
oito mandatos. Vamos para 32 anos de vida pública. Repito: são oito
mandatos aprovados pelo povo mineiro. Acredito que essa história de
vida política deve ter algum significado. Ao final deste mandato, serão
32 anos.

Antes de passar a palavra ao Deputado Carlos Mosconi, quero dizer
que vemos uma Assembléia renovada em todos os seus aspectos.
Entre os funcionários da Mesa que nos dão assessoria, quero lembrar
de Darke Baeta da Costa, de Adônis Martins Moreira, de Sebastião
Moreira e de tantos outros dirigentes que passaram pela Diretoria-
Geral da nossa Assembléia.

É com alegria que os saudosos funcionários vêem um filho dileto, o
Eduardo Moreira, assumir o cargo que já foi ocupado por seu pai. Isso
mostra que esta Assembléia é uma escola, onde se tem tudo a
aprender sempre.

Lembrar da imprensa que está conosco, de tantas figuras
extraordinárias que passaram por ela. Alguns que Deus já chamou,
outros que estão ainda entre nós, mas não militando mais. Lembrar de
Leonardo Fulgêncio, Magno Madureira, Wilson Brandão, José Geraldo
Bandeira de Melo, Ariosto da Silveira, Antônio Silveira, Jardim Barroso
e uns que ainda estão conosco, aqui militando bravamente, como Acir
Antão, Eliseu Lopes. Assim é que é feita esta Assembléia, e por isso
me deu essa vontade indômita de retornar a ela. Porque aqui a
imprensa é séria e, ao colocar o fato, antecipadamente, dá-lhe o
direito de dar a sua versão. Porque, depois de divulgada uma calúnia,
não há mais conserto. É como carvão, que, quando não queima, suja;
ou como um saco de penas jogado do alto de um edifício; depois não
se cata mais. Aqui a imprensa sempre foi assim: antes de divulgar o
fato, dá-lhe o direito de resposta no mesmo espaço, na mesma
página. Se há uma coisa que magoa é, na página política, colocarem
o seu nome, sem direito de defesa, e a resposta vir nas cartas à
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redação, que ninguém lê. A resposta tem que ser dada na mesma
página, no mesmo espaço; e nunca é.

A Assembléia tem essa vantagem, além da assessoria boa para
desenvolver o nosso mandato. Cada um de nós terá essa
oportunidade. Os seus servidores e a imprensa de Minas vêem esta
Casa, na Diretoria-Geral do Eduardo Moreira, que é o Adônis redivivo,
e vêem estes companheiros que aqui estão, alguns mais experientes,
outros, como eu, chegando agora. A despeito dos oito mandatos, é
todo um desafio, é toda uma novidade para nós.

Fui Deputado Federal junto com o Mosconi, o Tadeu Leite, o Getúlio
Neiva, o Zezé Perrella, mas são muito diferentes os exercícios do
mandato na Câmara Federal e na Assembléia Legislativa.

O Deputado Carlos Mosconi (em aparte) - Meu caro Deputado
Ademir Lucas, é com grande satisfação que faço um aparte a V. Exa.
em seu primeiro pronunciamento na Assembléia Legislativa. Estamos
chegando juntos à Assembléia, eu, pela primeira vez, e V. Exa.
retornando.

Estivemos juntos em Brasília durante seus dois mandatos e durante
toda essa luta política que se iniciou, como V. Exa. disse,
praticamente na campanha de Tancredo Neves, quando este se
elegeu Governador, em 1982. Depois, tive oportunidade de participar,
com V. Exa. e vários companheiros aqui citados por V. Exa., daquela
memorável campanha das Diretas-já, praticamente comandada, entre
outros, pelo nosso grande líder Tancredo Neves, que acabou
desembocando na possibilidade da sua eleição no colégio eleitoral,
em Brasília.

Mas queria dizer-lhe da minha satisfação em estar aqui junto a V.
Exa. Acompanho a sua carreira política, dura e de luta, mas vitoriosa.
V. Exa. foi Deputado Estadual algumas vezes, Deputado Federal duas
vezes, foi Prefeito da sua cidade de Contagem também por duas
vezes. Venceu todas as dificuldades e lutas e impôs-se ao respeito da
sua população. Quero relembrar o convívio que tivemos em Brasília, o
respeito que sempre obteve, no Congresso Nacional, no desempenho
do seu trabalho profícuo, grande trabalho na Câmara dos Deputados,
em benefício da população do nosso Estado e do nosso País.

Portanto, gostaria de falar-lhe da minha satisfação em estarmos
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juntos mais uma vez, agora na Assembléia Legislativa, o que é uma
alegria para todos nós, e para mim, que estou começando aqui agora.
V. Exa. está retornando, e estou começando, mas é como se fosse
também um recomeço. Passei um período fora da vida político-
eleitoral, e é uma satisfação encontrar companheiros valorosos como
V. Exa. Muito obrigado.

O Deputado Ademir Lucas - Agradeço ao Deputado Carlos Mosconi.
Agradeço àqueles que me reconduziram à Assembléia Legislativa,
principalmente às populações de Contagem, Esmeraldas, Belo
Horizonte e outras cidades que acreditaram em nosso novo mandato.
E concluo com uma mensagem aos nossos nobres companheiros
Deputados e Deputadas. O que eu ouvi de Dálton Canabrava, em
meu primeiro mandato, repito agora.

Entre milhões de mineiros, apenas 77 somos Deputados, e cada um
dos senhores é um deles. O fato de representarmos milhões de
mineiros é muito importante, é a razão pela qual nós - Governador
Aécio Neves, Prof. Anastasia, secretariado e todos os que gostam de
Minas - devemos trabalhar muito para que este Estado continue
crescendo. A Oposição não precisa ser contra Minas. Com certeza,
juntos faremos de Minas Gerais um Estado muito melhor. Obrigado.
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Vanderlei Miranda.

O Deputado Vanderlei Miranda - Sr. Presidente, colegas Deputados
e Deputadas, profissionais da imprensa, servidores desta Casa,
amigos que nos acompanham pela galeria e pela TV Assembléia, boa
tarde.

Traz-me a esta tribuna, pela primeira vez, nesta estréia, neste
“début”, a necessidade que tenho de fazer três agradecimentos. O
primeiro deles é a Deus, que nos concedeu a bênção e o privilégio de
aqui estar, como bem dito pelo Deputado Ademir Lucas, entre os
cerca de 2 mil mineiros que concorreram a uma cadeira nesta Casa.
Desses mineiros, 77 Deputados aqui estão. É grande a nossa
responsabilidade. Deixo aqui minha gratidão a Deus por esse
privilégio.

O segundo agradecimento é às pessoas que depositaram sua
confiança na minha proposta apresentada durante a campanha, a
qual, após recebida e assimilada, conferiu - falo especialmente de
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meu mandato - 47.933 votos de “acredito no seu projeto, acredito na
sua proposta”.

O terceiro agradecimento é à minha família, que, de certa forma, tem
sido privada de minha companhia em função da disponibilidade de
meu tempo para o exercício da vida pública. Como pastor, tenho tido
uma vida bastante agitada. Estão muito enganados aqueles que
pensam que pastor vai à igreja aos domingos e dorme depois do
almoço. A vida de pastor não é muito diferente da vida parlamentar.
Lidamos com pessoas, com gente, e, quando se lida com gente, nobre
Deputado Carlin Moura, é preciso muito cuidado, porque o homem é a
mais excelente obra da criação. É necessário respeito a essa
excelência da criação, que é o ser humano, criado à imagem e à
semelhança de Deus.

Trago aos senhores um versículo, que posso dizer é também o
pensamento de um grande político, o rei Salomão, cuja história
registra seus feitos. Esse rei - filho de um também político, que
marcou sua época e sua história, o rei Davi - foi ensinado dentro de
princípios muito fortes, sendo um deles o do temor a Deus. Temor
aqui não é no sentido de ter medo de Deus, mas de ter respeito pela
pessoa de Deus.

Salomão escreveu, no capítulo 25 de um de seus livros,
“Provérbios”, uma mensagem para todos nós. Ele diz: “Quando o justo
governa, o povo se alegra”. Então, segundo Salomão, Deputado Eros
Biondini, quando o justo governa o povo se alegra, mas, quando o
injusto está no poder, o povo sofre.

Diante disso, quero crer que Deus nos confiou a nobre missão
parlamentar a fim de produzirmos alegria para o nosso povo, por meio
de um mandato sério, de justiça. Considerando-se o momento
delicado que vive a Nação, já que assistimos a tantos noticiários que
colocaram os Parlamentos na vala comum, creio que Deus nos
confiou uma responsabilidade muito grande, qual seja, a de superar a
expectativa dos que nos conduziram até aqui e nos permitiram ocupar
uma cadeira. Na verdade, essa cadeira representa a esperança,
principalmente dos que têm sido injustiçados por uma política exercida
de forma corrupta e irresponsável. Todavia, creio que temos em mãos
a oportunidade de começar a escrever um novo capítulo na história
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política de Minas Gerais e do Brasil.
Podemos, sim, ser uma referência, sem contudo carregar o orgulho

bobo de que muitos, às vezes, são acometidos quando o poder lhes é
entregue. Todos nós, Deputados e Deputadas, aqui chegamos em
virtude da nossa vontade, do trabalho que empreendemos, mas creio
que isso só foi possível porque essa vontade está casada com o
desejo de Deus de cumprirmos aqui o plano e o propósito que Ele tem
para cada um de nós neste tempo da história.

Pretendo fazer uma pequena correção. Meu querido colega de
bancada e Presidente desta reunião, Deputado José Henrique, em
alguns documentos distribuídos à imprensa consta que sou de
Inhapim. Teria muito orgulho de ter nascido na referida cidade, porém
sou de Tabajara, um lugarejo que fica no Município de Inhapim. Como
todos sabem, Tabajara ficou famosa por causa de uns malucos - com
todo o respeito - que aparecem na televisão. Com muito orgulho, digo
que sou de Tabajara. Nasci nesse lugar tão pequeno e até hoje
esquecido, aonde é difícil chegar, visto que não há asfalto. Em um
primeiro momento, o lugar não se chamava Tabajara, mas Córrego do
Veadinho. Portanto, tenho orgulho de dizer que sou de Córrego do
Veadinho, que depois passou a denominar-se Tabajara, em
homenagem a uma tribo indígena do Amazonas.

Tenho dito que, para quem nasceu em Tabajara há quase 55 anos,
já fui muito além do que alguém poderia imaginar. Esse fato transporta
ao meu coração o sentimento de respeito e responsabilidade,
aspectos essenciais para que eu possa exercer meu mandato da
maneira mais digna, mais correta e a mais coerente possível.

Lamento não ter aqui os meus pais, que não mais estão entre nós.
Durante essa movimentação depois da campanha e preparação para
diplomação e posse, veio-me ao coração o sentimento de saudade
dos meus pais.

Chegamos em Belo Horizonte há 40 anos. Foi um tempo muito
difícil. Há pessoas que justificam sua violência pelo fato de não terem
emprego. Aliás, é comum vermos esse tipo de justificativa nos
noticiários. Quando lhes perguntam por que estão roubando e
assaltando, respondem que é porque a sociedade não lhes dá
oportunidades, porque não têm emprego.
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Se falta de comida é motivo para se pegar uma arma e roubar, era
para ter 10 assaltantes em minha casa, já que venho de uma família
muito pobre, que sabe o que é acordar e não ter sequer um grão de
arroz no almoço. Costumo dizer que não discuto dificuldade na teoria,
mas sim pela experiência de ter vivido de fato dias muito difíceis.

O Deputado Ademir Lucas possui grande experiência de vida
pública, pois foi Prefeito de uma das mais importantes cidades do
nosso Estado e lidou diretamente com a miséria das pessoas. Só
quem algum dia passou por situações de miséria entende o que pensa
um coração miserável.

Por isso creio que cada um de nós tem uma responsabilidade
enorme pelo fato de estarmos aqui. Acredito que nossa presença aqui
pode mudar o destino das pessoas. Isso não significa que, numa
síndrome de Lúcifer, queiramos tomar o lugar de Deus no tocante ao
destino das pessoas. Todavia, Deus nos concede o poder para, no
exercício do poder, trabalharmos para que a história da nossa gente
seja escrita de uma forma mais bonita. Que sejamos de fato os
agentes da justiça para os menos favorecidos, os mais carentes. Que
aquilo que votarmos aqui possa influenciar na vida, no futuro e no
destino dos nossos queridos mineiros. Que isso seja feito com
bastante responsabilidade e no temor de Deus, já que Deus nos
confia algo muito grande. Não sei até onde vamos, mas quero crer
que estamos prontos para abraçar a responsabilidade que Deus tem
confiado a cada um de nós.

Como disse hoje de manhã ao nobre Deputado Carlin Moura, temos
de estar irmanados, pois há correntes de pensamentos diferentes.
Creio que a política é a oportunidade que temos para ajudar os
diferentes a torná-los iguais e, irmanados num propósito, produzir o
bem para a sociedade. Portanto essa é a oportunidade para sermos
instrumentos do bem para a nossa sociedade.

O Deputado João Leite (em aparte) - Deputado Vanderlei Miranda,
desejo a V. Exa. um mandato profícuo, de muito sucesso. Tivemos a
oportunidade de acompanhar um pouco da sua história e da sua
trajetória de vida e sabemos que V. Exa. chega aqui com toda a
sensibilidade adquirida durante esses anos, com sua história familiar e
com a sensibilidade a partir de sua vida com Jesus.
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Desejo-lhe felicidades no seu trabalho aqui. A contribuição de V.
Exa. será valiosa para todos os mineiros. Parabéns! Obrigado pela
oportunidade de poder aparteá-lo neste primeiro momento em que V.
Exa. faz uso da tribuna.

O Deputado Eros Biondini (em aparte) - Deputado Vanderlei
Miranda, também gostaria de parabenizá-lo pelas lindas palavras.

A intelectualidade leva-nos ao convencimento da razão, mas a
nossa moral e a nossa vida do coração leva-nos ao encantamento das
pessoas.

Ao proferir suas palavras, V. Exa. uniu a fé e a razão. Realmente,
quando temos amor no coração, o entusiasmo de expressá-lo
transforma-se em realidade por meio de gestos concretos. Com
certeza, conforme V. Exa. expressa muito bem, aquilo que nasce
dentro do nosso coração pode tornar-se realidade na vida de milhões
e milhões de pessoas, ou seja, na vida do nosso povo mineiro,
servindo de exemplo para todo o povo brasileiro.

Parabéns pela sua conduta, pela sua família e pela sua pessoa,
sobretudo agora na qualidade de parlamentar.

O Deputado Antônio Genaro (em aparte) - Sr. Presidente, apenas
gostaria de fazer uma saudação de poucas palavras.

Conheço o novo Deputado Vanderlei Miranda e vou-me permitir
dizer a ele algumas palavras já que tenho 20 anos nesta Casa,
portanto me sinto em condições de dar-lhe alguns conselhos.

Conheço V. Exa. pelo programa que faz, pelo bom senso, pelo
equilíbrio e brilhantismo como que sempre entrevistou diversas
pessoas do Brasil e de fora do Brasil.

Aqui também há muitos Deputados novatos a quem cabe o mesmo
conselho. O conselho que dou a um Deputado novato, como V. Exa.,
é que a arrogância precede à destruição, ou que a arrogância precede
à decadência.

A história é prova disso. Durante quase todo o meu mandato, o PT
foi um partido composto por arrogantes nesta Casa. Essa arrogância
precedeu a sua decadência. Então, diria que a aludida frase, que aliás
é bíblica, deve ser registrada, porque toda e qualquer pessoa que aqui
chega deve fazer como fez Tancredo Neves, ouvindo e aprendendo
bastante até se tornar um grande homem desta nação.
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Faço esse aparte pelo puro prazer de apartear e de dizer coisas
boas de V. Exa.

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

O Deputado Ruy Muniz - Sr. Presidente, Srs. Deputados, imprensa
presente, povo de Minas Gerais, é com muita honra e alegria que
ocupo, pela primeira vez, esta tribuna, na qualidade de representante
do povo forte do Norte de Minas.

O Norte de Minas precisa do apoio de todos os colegas Deputados e
do Governador Aécio Neves, a fim de encontrarmos o caminho de
desenvolvimento.

Agradeço a todos os funcionários e à direção da Casa a brilhante
recepção dispensada a nós, Deputados novatos.

Sras. e Srs. Deputados, infelizmente a minha alegria em estar aqui
para falar desta tribuna pela primeira vez será modificada em razão da
tristeza pelo ocorrido no Norte de Minas.

De domingo para segunda-feira caiu uma tromba d`água em
Januária. Numa única noite choveu mais de 300mm. As cidades de
Januária, São Francisco e Salinas ficaram inundadas. O Instituto Betel
ficou inundado até o teto. Várias escolas precisam da solidariedade do
governo e da Defesa Civil, que devem agir prontamente na região
levando socorro. A Defesa Civil está presente levando caminhões. De
fato, precisamos fazer uma campanha forte em Belo Horizonte e em
toda Minas Gerais para socorrer esses Municípios. Lançaremos a
campanha SOS Norte de Minas, utilizando veículos de comunicação e
estruturas das escolas e universidades para captar doações e
socorrer a população atingida.

Ainda não sabemos a causa dessa chuva repentina, mas
certamente está relacionada às mudanças climáticas que estão
acontecendo no mundo inteiro. É preciso refletir e estimular as
lideranças a tomar decisões com vistas a reduzir o efeito-estufa e
combater intensamente a poluição, responsável pelas mudanças
climáticas que estão ocorrendo. Desde 1979 o Norte de Minas não via
uma tragédia como essa.

Portanto, Sr. Presidente, gostaríamos realmente de contar com a
presença firme do governo do Estado para socorrer as vítimas da
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enchente na região.
Aproveito a oportunidade para apresentar uma idéia, que consta

num cartãozinho que distribuímos aos Deputados e convidados no dia
1º de fevereiro, por ocasião da posse. É uma maneira de fazer o Brasil
voltar a crescer rapidamente e de forma simples e inteligente, que não
depende de legislação nova, mas de boa-vontade dos nossos
governantes que queiram realmente fazer este país desenvolver-se.
Qual é a idéia que apresentamos e queremos defender aqui? Trata-se
de estimular o crescimento do País. Sobre tudo o que o Brasil crescer
de agora para frente haverá redução da carga tributária de 80%.

Explicando isso melhor, vamos imaginar que a Fiat produza 2 mil
carros por dia, o que totalizaria 60 mil por mês. Se a empresa fizesse
um esforço e aumentasse sua produção em 10%, passaria a fabricar
66 mil veículos por mês. Considerando esse aumento, haveria
redução de 80% na carga tributária sobre os 6000 carros produzidos a
mais, ou seja, a Fiat pagaria apenas 20% do imposto devido sobre o
aumento da produção. Se isso ocorresse em todos os setores, haveria
redução na carga tributária das empresas que registrassem
crescimento. Dessa forma, manteríamos a receita do Brasil, auferida
sobre a produção normal. Porém, sobre o crescimento, seria aplicado
um índice menor de impostos, que geraria mais empregos e
oportunidades, e as pessoas veriam o Brasil crescer rapidamente.

Essa idéia pode ser viável para o governo do Estado, que pode usá-
la como fator de redução da carga tributária sobre o crescimento das
empresas. É uma proposta simples e original, que pode ser aplicada
imediatamente.

Finalmente, Sr. Presidente, queremos dizer a todos os colegas
Deputados que estamos aqui para somar, aprender e fazer a voz do
Norte de Minas ser ouvida. Vamos realmente somar forças para
ajudar o nosso Governador a reduzir as diferenças regionais.

Na verdade, se o Governador Aécio Neves deseja ser Presidente do
Brasil, este é o momento de olhar para o Norte de Minas e o Vale do
Jequitinhonha. Ele pode reduzir as desigualdades regionais em Minas
Gerais tornando o Norte de Minas e o Vale do Jequitinhonha mais
fortes, mostrando o que poderá fazer pelo Nordeste brasileiro.

O Deputado João Leite (em aparte) - Deputado Ruy Muniz,
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obrigado. Desejo dar boas-vindas a V. Exa., que já ocupa esta tribuna
com tantas idéias. Isso é importante para o nosso Estado. V. Exa. vem
representar na Assembléia Legislativa essa região de Minas Gerais
tão querida por todos nós, que é vítima tantas vezes dessa situação.
Como V. Exa. lamentou da tribuna, em alguns momentos vive uma
época de seca; em outros, de cheia no Rio São Francisco e nos seus
afluentes, e Januária está nessa situação.

É muito bom que V. Exa. venha juntar-se a tantos companheiros que
já estão na Assembléia Legislativa e representam tão bem essa
região. Aliás, poderá trazer novas idéias e, sem dúvida, terá todo o
apoio do Plenário desta Casa para que o povo tão querido do Norte de
Minas e dos Vales, que V. Exa. e outros Deputados tão bem
representam, receba a atenção que merece.

Parabéns. Muitas felicidades no seu trabalho na Assembléia
Legislativa. Muito obrigado pela oportunidade de aparteá-lo.

O Deputado Arlen Santiago (em aparte) - Deputado Ruy Muniz,
parabéns pelo primeiro pronunciamento, pela vitória e pela quantidade
de empregos que V. Exa. gera principalmente na área da educação. É
uma alegria para esta Casa a chegada de novas pessoas com muita
garra e força, principalmente com a obstinação de V. Exa.

Gostaria de dizer que estamos bastante atentos e que o Norte de
Minas tem mudado a sua realidade. O Governador Aécio Neves tem
realmente realizado um trabalho excepcional para o Norte de Minas.
Quem saía de Brasília de Minas para ir a Ubaí e São Romão... Hoje
são 100km de estradas asfaltadas pelo Governador. Era quase
impossível ir de Mato Verde a Santo Antônio do Retiro, mesmo na
época de seca. Porém, hoje a estrada já está asfaltada. Quem sair de
Taiobeiras para Rio Pardo, Indaiabira e São João do Paraíso verificará
que 70km de estradas já estão prontas. O balneário de Montezuma já
está recebendo asfalto. Ninguém imaginava que poderia haver asfalto
em Serranópolis de Minas. Hoje a querida Mamonas está asfaltada;
aliás, Catuti já está recebendo asfalto.

Portanto, o Norte de Minas tem recebido recursos vultosos. Várzea
da Palma está recebendo R$12.000.000,00 só para saneamento
básico. Salinas tem recebido mais de R$14.000.000,00 só para
saneamento básico de esgoto e agora mais R$6.600.000,00 para pôr
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água em vários distritos. Além disso, no último Orçamento aprovado,
vimos que só para este ano o Governador está destinando
R$150.000.000,00 para 82 cidades do Vale do Jequitinhonha, que
serão aplicados logo que votarmos a subsidiária da Copasa; nenhuma
casa dessas cidades ficará sem banheiro e água, e as sedes dos
distritos terão esgoto.

Na primeira reunião com os seus Secretários, o Governador Aécio
Neves disse que o Norte de Minas e os Vales do Jequitinhonha e do
Mucuri são prioridades do seu governo. Sabemos que os Srs. Wilson
Brumer e Dilzon Melo, respectivamente, Secretários de
Desenvolvimento Econômico e de Desenvolvimento Regional e
Política Urbana, e a Secretária Elbe Brandão já estão tentando
formatar a questão da fixação do homem no campo e da geração de
emprego e renda.

Rio Pardo tem muito minério. Portanto, é preciso ver como faremos
para que seja explorado e como levaremos siderurgia para lá. Sem
contar que o Jaíba vem crescendo violentamente.

Assim, essa sua vontade, esse seu pragmatismo, unidos aos
esforços do nosso querido Governador Aécio Neves, que nos tem
dado essa prioridade, são muito bem-vindos. Estamos aqui para bater
palmas e trabalhar juntos em muitos projetos. Muito obrigado.

O Deputado André Quintão (em aparte) - Solicitei um aparte por
alguns segundos para apartear o Deputado Ruy Muniz, em razão do
seu pronunciamento importante e por ser o seu primeiro discurso
nesta Casa.

Cumprimento-o, em nome do Bloco PT-PCdoB. Vemos que V. Exa.
é um reforço para maiores conquistas para o semi-árido mineiro. De
fato, trata-se de um grande desafio para os governos federal e
estadual. Em parceria com a União, o governo estadual tem
desenvolvido vários programas, o do leite, o Bolsa-Família, além de
programas de desenvolvimento que estão para ser efetivados, como o
estímulo ao biodiesel.

V. Exa. tem toda a razão no seu pronunciamento, por isso quero
cumprimentá-lo.

Um grande desafio em Minas é o combate às desigualdades
regionais. Infelizmente, a maioria dos Municípios pobres, com índices
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de desenvolvimento mais baixo, encontra-se no Norte, no
Jequitinhonha e no Mucuri. Dessa forma, não só a prioridade dos
Deputados mas também dos governos deve-se voltar para essas
regiões.

Como Deputado do PT mais votado no Jequitinhonha, com votação
em Januária, em São João das Missões, em cidades com que temos
contato, ao lado do Deputado Paulo Guedes, que também representa
o nosso partido na região, tenho certeza de que daremos as mãos em
nome dessa causa. Parabéns, e boa sorte neste mandato.

O Deputado Ruy Muniz - Muito obrigado. Com certeza, os governos
federal e estadual, bem como o Legislativo, precisam dar as mãos
para tornar o Norte tão desenvolvido quanto o Triângulo Mineiro e a
região de Belo Horizonte.
* - Sem revisão do orador.

2ª Parte (Ordem do Dia)
1ª Fase

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

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

Leitura de Comunicações
O Sr. Presidente - Comunicação da Representação Partidária do

PPS, informando que passa a integrar o BSD. Ciente. Publique-se.
Cópia às Comissões e às Lideranças.

Despacho de Requerimentos
- A seguir, são deferidos pelo Sr. Presidente, cada um por sua vez,

nos termos do inciso XXXII do art. 232 do Regimento Interno,
requerimentos dos Deputados André Quintão (7), solicitando o
desarquivamento dos Projetos de Lei nºs 1.426/2004 e 3.182, 3.286,
3.287, 3.288, 3.567 e 3.713/2006, Sávio Souza Cruz (6), solicitando o
desarquivamento dos Projetos de Lei nºs 2.096, 2.451 e 2.791/2005 e
2.947, 3.093 e 3.534/2006, Ivair Nogueira (4), solicitando o
desarquivamento dos Projetos de Lei nºs 984/2003, 2.605/2005 e
3.602 e 3.606/2006, Sargento Rodrigues (10), solicitando o
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desarquivamento dos Projetos de Lei nºs 274/2003, 1.832 e
1.875/2004, 2.049, 2.354 e 2.385/2005 e 3.704, 3.726 e 3.727/2006 e
do Projeto de Resolução nº 1.929/2004, Adalclever Lopes (6),
solicitando o desarquivamento dos Projetos de Lei nºs 5, 896, 1.053 e
1.088/2003 e 1.379/2004 e do Requerimento nº 7.001/2006 e Dalmo
Ribeiro Silva (22), solicitando o desarquivamento dos Projetos de Lei
nºs 123, 127, 129, 130 e 194/2003, 1.733, 1.828, 1.871, 1.872 e
1.873/2004, 2.064, 2.080, 2.098, 2.122, 2.528 e 2.647/2005 e 2.963,
3.366, 3.396, 3.440, 3.746 e 3.792/2006.

Votação de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Carlos Pimenta,

solicitando a produção de imagens da BR-135, para conhecimento
dos parlamentares e para subsidiar os trabalhos desta Casa. Em
votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Cumpra-se.

Questão de Ordem
O Deputado Carlos Mosconi - Sr. Presidente, envio à Mesa ofício

pelo qual me dirijo ao Diretor do DNIT em Minas Gerais, Dr. Sebastião
de Abreu, relatando-lhe a situação das estradas federais do Sul de
Minas. As rodovias dessa região estão em verdadeira situação de
calamidade. Não há exceção. Todas as rodovias federais que cortam
a região encontram-se em situação que impossibilita de forma
definitiva o tráfego. Até algum tempo atrás, Sr. Presidente, essas
rodovias apresentavam precariedade, buracos de todo tamanho
ocupando as estradas. Hoje não acontece apenas isso. Estamos
vendo com freqüência, lamentavelmente, acidentes fatais. Ficamos
espantados de observar a inoperância e a passividade do DNIT, que
nada faz para que, de alguma maneira, essas estradas sejam
recuperadas e sejam utilizadas pela população.

Então, envio ao Dr. Sebastião de Abreu uma informação, que
naturalmente já é do conhecimento dele, relatando sobre a situação
dessas estradas que chegam a Poços de Caldas, a Andradas, a
Machado, a Alfenas, a Varginha, a Muzambinho. Enfim, a toda região
do Sul de Minas, porque não é possível conviver com essa situação.
Antes podíamos fazer opção: essa está péssima, vamos por aquela
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outra, que está menos ruim. Hoje não existe mais essa possibilidade,
pois todas estão intransitáveis.

Queria, Sr. Presidente, aproveitar este momento, já que o nosso
Senador Eliseu Resende, numa parceria com o Governador Aécio
Neves, está propondo no Congresso Nacional a estadualização das
estradas federais, o que faria com que os recursos da Cide
passassem para o governo de Minas, a fim de que coubesse ao
governo deste Estado a manutenção e a recuperação dessas
estradas.

Assim, requeiro que esta Casa remeta ao DNIT essa minha
informação e solicitação cobrando do governo federal uma solução
para esse problema tão grave que aflige o nosso Estado. Muito
obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Solicito ao Deputado Carlos Mosconi que
formalize seu requerimento. Vem à Mesa requerimento do Deputado
Chico Uejo, solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno
para, nos termos do seu § 1º, transferi-la ao Deputado Deiró Marra. A
Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o prazo de 15
minutos. Com a palavra, o Deputado Deiró Marra.

O Deputado Deiró Marra - Sr. Presidente, companheiros Deputados,
senhoras e senhores, é importante para nós iniciarmos falando aqui
sobre os problemas por que passa nossa região, problemas
provocados pelo clima. As questões climáticas têm trazido para a
nossa região, o Alto Paranaíba, uma série de transtornos. Tomamos a
iniciativa de solicitar providências da Mesa para que envie um ofício
ao DNIT para que a reparação da estrada que liga a cidade de
Guimarânia a Cruzeiro da Fortaleza seja feita o mais rápido possível.
As obras da ponte de ligação entre aquelas duas cidades estão
suspensas há mais de 30 dias devido às fortes chuvas, e naquela
estrada temos um trânsito muito fluente.

Sabemos das dificuldades que as chuvas têm provocado também na
região de Januária, onde também fomos bem votados. Temos pelo
povo do Norte de Minas um carinho muito especial, e queremos aqui
externar ao nosso companheiro Ruy Muniz nossa solidariedade.

Tivemos hoje a informação de que a situação da estrada que liga
Coromandel a Patos de Minas é catastrófica. É importante que o
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governo de Minas possa atender principalmente a nossa cidade de
Patos de Minas, que se encontra praticamente em estado de
calamidade pública devido às fortes chuvas. Temos enfrentado
inúmeras dificuldades naquela região, e é importante dizer da
necessidade que temos do apoio das máquinas do sistema da
Ruralminas que são ali alocadas e que podem dar uma pronta
resposta nas áreas rurais e nas rodovias vicinais.

Mencionamos aqui, Sr. Presidente, nossa preocupação com a região
do Norte de Minas e de toda a região do Alto Paranaíba.
Aproveitamos também para expor uma questão muito importante para
nós, a estadualização das rodovias federais. Há poucos dias, tivemos
a interrupção da BR-262 que leva a nossa região, devido à queda de
uma barreira de pouco mais de 6m. A queda dessa barreira deu-nos
um prejuízo durante 10 dias. Além disso, quem suporta esse custo, na
maioria das vezes, são os pequenos empresários e os
transportadores autônomos, porque o governo federal não tem uma
resposta imediata para a recuperação da estrada.

E os custos cada vez mais recaem sobre os itens de transporte.
Venho externar publicamente as dificuldades que temos tido nesse

segmento. Nossa voz precisa ser levantada nesta Casa. Agora, mais
do que nunca, precisamos trazer a público as dificuldades que Minas
tem passado e que têm seus reflexos.

Nosso Governador precisa estar atento a isso, pois precisamos fazer
o Estado crescer. Mas esse crescimento passa pelo transporte de
suas riquezas. Mais de 60% de sua malha rodoviária é federalizada.
Precisamos ter a atenção redobrada e fazer um trabalho para que o
governo federal possa, de forma profícua e verdadeira, atuar na
reconstrução dessas rodovias, já que quem sofre a penalização é
Minas Gerais e, conseqüentemente, todos nós, mineiros,
empregadores, trabalhadores autônomos, que utilizamos a malha
rodoviária.

Sr. Presidente, a justificativa não pode ser apenas as chuvas, o
clima e as intempéries. A nosso ver, há muito mais falta de atenção,
de empenho político e, principalmente, de interesse de investimento
dos pesados impostos que pagamos e que devem ser realmente
aplicados no sistema de transporte e nas rodovias.
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Deixamos aqui nosso apelo para que haja empenho a fim de que,
nesta gestão, o meio de transporte seja focalizado, considerando-se
que Minas tem uma das maiores malhas rodoviárias federais.
Levantamos essa bandeira. Muito obrigado, Sr. Presidente.

Encerramento
O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando as Deputadas e os Deputados para a reunião ordinária de
amanhã, dia 8, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: ( - A ordem
do dia anunciada foi publicada na edição anterior.). Levanta-se a
reunião.
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 10 DE FEVEREIRO DE 2007

ATA
ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 8/2/2007
Presidência do Deputado José Henrique

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase
(Expediente): Ata - Correspondência: Mensagens nºs 8 e 9/2007
(encaminham os Projetos de Lei nºs 29 e 30/2007, respectivamente),
do Governador do Estado - Ofício nº 1/2007, do Presidente do
Tribunal de Justiça - Ofícios - 2ª Fase (Grande Expediente):
Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nºs 31 a 40/2007 -
Requerimentos dos Deputados André Quintão, Gustavo Valadares
(24), Alencar da Silveira Jr. (56) e Carlos Mosconi - Oradores
Inscritos: Discursos dos Deputados Paulo Guedes, João Leite, Doutor
Rinaldo, Bráulio Braz e Ademir Lucas - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª
Fase: Abertura de Inscrições - Designação de Comissões: Comissão
Especial para Emitir Parecer sobre o Veto Total à Proposição de Lei nº
17.593 - Despacho de Requerimentos: Requerimentos dos Deputados
Gustavo Valadares (24) e Alencar da Silveira Jr. (56); deferimento -
Votação de Requerimentos: Requerimento do Deputado Carlos
Mosconi; aprovação - Encerramento - Ordem do dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados e as Deputadas:
Alberto Pinto Coelho - José Henrique - Roberto Carvalho - Dinis

Pinheiro - Tiago Ulisses - Alencar da Silveira Jr. - Ademir Lucas -
Agostinho Patrús Filho - Almir Paraca - Ana Maria Resende - André
Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antônio Júlio -
Arlen Santiago - Bráulio Braz - Carlin Moura - Carlos Mosconi - Carlos
Pimenta - Célio Moreira - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Délio
Malheiros - Delvito Alves - Dimas Fabiano - Djalma Diniz - Domingos
Sávio - Doutor Rinaldo - Durval Ângelo - Elisa Costa - Eros Biondini -
Fábio Avelar - Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gláucia
Brandão - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio -
Inácio Franco - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João
Leite - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira -
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Luiz Humberto Carneiro - Luiz Tadeu Leite - Maria Lúcia - Mauri
Torres - Neider Moreira - Padre João - Paulo Cesar - Paulo Guedes -
Pinduca Ferreira - Rômulo Veneroso - Ronaldo Magalhães -
Rosângela Reis - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião
Costa - Sebastião Helvécio - Vanderlei Jangrossi - Vanderlei Miranda -
Walter Tosta - Wander Borges.

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

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

1ª Parte
1ª Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado João Leite, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura da

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

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

MENSAGEM N° 8/2007
Belo Horizonte, 7 de fevereiro de 2007.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Apraz-me encaminhar à consideração dessa egrégia Assembléia

projeto de lei que dispõe sobre o Programa Estadual de Crédito
Popular - CREDPOP.

A matéria em pauta já encontrava supedâneo na Lei n° 12.647, de
21 de outubro de 1997, a qual foi ulteriormente alterada pela Lei n°
13.647, de 21 de outubro de 1997. A presente iniciativa - ao propor a
revogação expressa desses atos normativos - objetiva adequar a
legislação estadual à nova realidade creditícia viabilizada pelo avanço
do conceito de microfinanças no País.

Assim, a regulamentação, em nível federal, da certificação das
OSCIPs - Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público; a
ampliação do acesso popular à estrutura bancária, no processo de
construção da cidadania; e o surgimento das Sociedades de Crédito
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ao Microempreendedor - SCMs são fatores que ratificam a
oportunidade da presente iniciativa: o projeto ora encaminhando diz,
exatamente, de se viabilizar a concessão de crédito para as referidas
SCMs e Cooperativas, enquanto coaduna o Programa com as
diretrizes operacionais do BDMG, seu executor.

Trata-se, como V. Exa. pode depreender, de assunto do mais
relevante interesse para o povo mineiro, pelo que estou certo de que
esse Parlamento irá reservar-lhe aquela prioridade requerida por suas
implicações.

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI N° 29/2007
Dispõe sobre o Programa Estadual de Crédito Popular - CREDPOP.
Art. 1° - O Programa Estadual de Crédito Popular - CREDPOP,

criado pela Lei n° 12.647, de 21 de outubro de 1997 , com as
alterações previstas na Lei n° 13.739, de 22 de nov embro de 2000,
passa a reger-se por esta lei.

Art. 2° - O CREDPOP tem por objetivo possibilitar o  acesso ágil e
eficaz a financiamento produtivo e orientado, por meio de instituições
de microfinanças, ao microempreendimento, individual ou associado,
estabelecido no Estado de Minas Gerais, visando à criação e à
expansão de atividades econômicas, geradoras de emprego e renda.

§ 1° - Estão autorizadas a operar com o CREDPOP as instituições
de microfinanças - IMF definidas nos incisos I a III, desde que
desenvolvam atividades de crédito destinadas a
microempreendeedores:

I - as Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público -
OSCIPs, de que trata a Lei Federal n° 9.790, de 23 de março de 1999,
e a Lei n° 14.870, de 16 de dezembro de 2003, e que  tenham como
objeto social exclusivamente a concessão de microcrédito;

II - as Sociedades de Crédito ao Microempreendedor - SCMs, de
que trata a Lei Federal n° 10.194, de 14 de feverei ro de 2001; e

III - as Sociedades Cooperativas Centrais e Singulares de Crédito de
que trata a Lei Federal n° 5.764, de 16 de dezembro  de 1971, e a
Resolução n° 2.771, de 30 de agosto de 2000, do Con selho Monetário
Nacional, ressalvado o disposto na Lei n° 15.075, d e 5 de abril de
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2004, desde que comprovem habilidade e estrutura operacional
adequada para o repasse ao microempreendedor.

§ 2° - Para efeitos desta lei, considera-se:
I - financiamento produtivo orientado: o crédito concedido com base

no relacionamento direito com os microempreendedores no local onde
é executada a atividade econômica, mediante acompanhamento do
empreendimento e orientação ao empreendedor; e

II - microempreendedor: a pessoa física ou jurídica que desenvolva
atividades que conjuguem o trabalho e a gestão do empreendimento,
cadastrado pela instituição de microfinanças no local onde é
executada a sua atividade econômica.

Art. 3° - O Banco de Desenvolvimento de Minas Gerai s S. A. -
BDMG será o executor do CREDPOP.

Art. 4° - São recursos destinados ao Programa:
I - recursos próprios do BDMG, provenientes de transferências, na

forma de aumento de capital, de seis por cento do total dos recursos
resultantes do retorno de financiamentos concedidos pelo Fundo de
Desenvolvimento Socioeconômico do Estado de Minas Gerais -
Fundese, aí incluídos principal e encargos, e já deduzida a comissão
do agente financeiro do Fundo;

II - os retornos do principal e encargos dos financiamentos com
recursos do Programa;

III - os provenientes de doação, contribuição ou legado de entidades,
públicas e privadas, nacionais e internacionais, destinados ao
Programa: e

IV - recursos de outras origens.
Art. 5° - Os recursos do CREDPOP serão aplicados so b a forma de

financiamentos reembolsáveis às IMFs autorizadas a operar com o
Programa, nos termos do § 1° do art. 2°, podendo as  referidas
entidades repassar tais recursos sob a forma de financiamento
produtivo orientado, a seu risco, aos beneficiários finais do Programa.

Parágrafo único - A decisão relativa à concessão do financiamento
de que trata este artigo será tomada pela IMF, em consonância com
as diretrizes do BDMG.

Art. 6° - São beneficiários finais dos recursos do CREDPOP, nos
termos do art. 5°:



141

I - micro-unidade ou pequena unidade econômica produtiva, de
empreendedor individual brasileiro, ou estrangeiro com residência
permanente no País;

II - associação de trabalhadores; e
III - cooperativa de trabalhadores.
Art. 7° - São requisitos para a concessão de financ iamento a

instituição de microfinanças:
I - a comprovação de que a instituição está constituída em

consonância com a legislação específica;
II - a comprovação da existência de estrutura própria para o

desenvolvimento da atividade de microfinanças;
III - a constituição de comitê de crédito, para deliberar sobre a

concessão de financiamentos aos microempreendedores, nos termos
de normas a serem definidas pelo BDMG;

IV - a capacitação do corpo operacional da IMF, conforme normas a
serem definidas pelo BDMG;

V - a conclusão favorável de análise da instituição de microfinanças,
a critério do BDMG, em seus aspectos econômicos, financeiros,
jurídicos e cadastrais;

VI - a apresentação de certidão negativa de débito, expedida pela
Secretaria de Esta-o de Fazenda; e

VII - a comprovação do atendimento de exigências da legislação
ambiental, no que f-r aplicável.

Parágrafo único - O BDMG poderá estabelecer outros requisitos,
normas e procedimentos para a aprovação de financiamento.

Art. 8° - Observadas as disposições gerais desta le i, o BDMG
definirá:

I - as formas e as condições de participação de instituições
autorizadas a operar com o CREDPOP;

II - requisitos para enquadramento da IMF no Programa;
III - as funções e obrigações da IMF no âmbito do Programa;
IV - os parâmetros para a definição dos volumes para financiamento

à IMF e para os respectivos encargos financeiros;
V - a contrapartida a ser exigida da IMF, a critério do executor do

Programa;
VI - os requisitos e condições para aprovação e contratação do
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financiamento e para a liberação dos recursos para a IMF;
VII - o prazo total de financiamento, que será de, no máximo, 84

(oitenta e quatro) meses, incluindo a carência, a critério do agente
executor do Programa;

VIII - as garantias a serem exigidas;
IX - os requisitos e procedimentos a serem adotados pela IMF para

a concessão de financiamento aos microempreendedores; e
X - as modalidades de financiamento a serem adotadas pela IMF

nos seus financiamentos aos microempreendedores, com recursos do
Programa, inclusive com parâmetros para os respectivos prazos e
encargos.

Art. 10 - O BDMG encaminhará às Secretarias de Estado de
Planejamento e Gestão, de Fazenda e de Desenvolvimento
Econômico, relatórios anuais de desempenho do Programa.

Art. 11 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 12 - O BMDG dará publicidade às normas operacionais e

complementares relativas ao Programa, no prazo de noventa dias da
publicação desta lei.

Art. 13 - Ficam revogadas as Leis n° 12.647, de 21 de outubro de
1997, e n° 13.739, de 22 de novembro de 2000, sem p rejuízo das
operações contratadas ou aprovadas, segundo seus termos, até a
data de publicação da presente lei.

Parágrafo único - Fica o BDMG autorizado a estabelecer regras
específicas de transição para operações enquadradas nos limites
desta lei.”

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

* - Publicado de acordo com o texto original.
MENSAGEM N° 9/2007

Belo Horizonte, 7 de fevereiro de 2007.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Submeto à apreciação dessa Egrégia Assembléia, no exercício da

competência que me confere o inciso V do art. 90 da Constituição
Estadual, projeto de lei que dispõe sobre a inovação tecnológica e
sobre parcerias estratégicas entre as instituições oficiais de ensino e
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pesquisa e a iniciativa privada, para o desenvolvimento de tecnologias
inovadoras no Estado de Minas Gerais.

O projeto de lei em questão tem por objetivos, dentre outros, o apoio
à criação de parques e empresas de base tecnológica e a formação
de parcerias com empresas, órgãos e entidades governamentais para
investimentos em inovação tecnológica, bem como a regulamentação
do recebimento de doações financeiras para o mesmo fim.

A relevância da inovação tecnológica para o desenvolvimento
socioeconômico constitui matéria inconteste no mundo
contemporâneo, inserindo-se como paradigma na atividade produtiva,
e diferenciando comunidades e territórios que se destacam na
geração e distribuição da riqueza em bases justas. Nesse sentido, o
Estado de Minas Gerais tem buscado instrumentos para ampliar as
possibilidades de inovação por parte dos setores produtivos,
mobilizando a capacidade criativa dos centros de conhecimento e
superando as limitações interpostas à incorporação de inovações.

Assim, a presente iniciativa diz de se dar resposta às demandas dos
setores empresariais quanto à inovação, mediante a adoção de
instrumentos de natureza normativa e financeira, e no acato do direito
de propriedade intelectual. Com isso, estará sendo viabilizada a
competitividade de nossas empresas frente a mercados fortemente
inovadores e agressivamente concorrenciais, ao serem instituídos
procedimentos para rápido acesso ao resultado das pesquisas
acadêmicas e tecnológicas.

São estas, Senhor Presidente, as razões que me levam a submeter
a esse Parlamento o projeto de lei em anexo.

Aécio Neves, Governador do Estado.
PROJETO DE LEI Nº 30/2007

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
de Minas Gerais, e dá outras providências.

Capítulo I
Da Inovação

Art. 1º - Constitui objetivo desta lei o estabelecimento de medidas de
incentivo à pesquisa científica e tecnológica nas atividades produtivas,
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com vistas à obtenção de autonomia tecnológica, capacitação e
competitividade no processo de desenvolvimento industrial do Estado
de Minas Gerais, em conformidade com os 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 novas utilidades ou características
que resultem em melhoria de qualidade, maior competitividade no
mercado e maior produtividade para o bem ou processo tecnológico já
existente;

II - agência de fomento: órgão ou instituição de natureza pública ou
privada que tenha, entre seus objetivos, aqueles de financiamento de
ações que visem incentivar e promover a inovação e o
desenvolvimento científico e tecnológico;

III - empresa de base tecnológica - EBT: empresa legalmente
constituída, com sede no Estado de Minas Gerais, cuja atividade
produtiva é direcionada para o desenvolvimento de novos produtos e
ou processos baseados na aplicação sistemática de conhecimentos
científicos e tecnológicos e na utilização de técnicas consideradas
avançadas ou pioneiras;

IV - instituição científica e tecnológica do Estado de Minas Gerais -
ICTMG: órgão ou entidade integrante da estrutura já existente da
administração pública estadual direta ou indireta, que tenha por
missão institucional, exclusivamente, aquela de executar atividades de
pesquisa básica ou aplicada, de caráter científico ou tecnológico;

V - núcleo de inovação tecnológica: núcleo ou órgão da ICTMG
encarregado do gerenciamento de sua política de inovação;

VI - parques tecnológicos: complexos organizacionais de caráter
científico e tecnológico, estruturados de forma planejada, concentrada
e cooperativa, que agregam empresas cuja produção se baseia em
pesquisa tecnológica desenvolvida em Centros de Pesquisa e
Desenvolvimento (P&D) e ou em Instituições de Ensino e Pesquisa de
natureza pública ou privada, com ou sem vínculo entre si, e que sejam
promotores da cultura da inovação, da competitividade industrial e da
maior da capacitação empresarial com vistas ao incremento da
geração de riqueza;
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VII - incubadoras de empresas: organizações que incentivam a
criação e o desenvolvimento de micro e pequenas empresas
industriais ou de prestação de serviços, de base tecnológica ou de
manufaturas leves, por meio do provimento de infraestrutura 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: invenção, protótipo de utilidade, desenho industrial,
programa de informática, topografia de circuito integrado, nova cultivar
ou cultivar derivada, e toda e qualquer modalidade de
desenvolvimento tecnológico gerador de produto ou processo, novo
ou aperfeiçoado, obtido por um ou mais criadores;

IX - criador: pesquisador que seja inventor ou obtentor de criação;
X - pesquisador público: ocupante de cargo público efetivo, civil ou

militar, ou detentor de função ou emprego públicos cujas atribuições
funcionais sejam de pesquisa básica ou aplicada de caráter científico
ou tecnológico;

XI - inventor independente: pessoa física, sem vínculo empregatício
com instituição pública ou privada, e que seja inventor ou obtentor de
criação;

XII - Pesquisa pré-competitiva: atividade de pesquisa ou
desenvolvimento tecnológico realizada, de forma compartilhada entre
empresas e a ICTMG, com o objetivo de adquirir conhecimentos
visando o potencial desenvolvimento de produtos, processos ou
sistemas inovadores;

XIII - instrumentos jurídicos: instrumentos legais representados por
convênios, termos de outorga, acordos de cooperação técnica,
contratos de desenvolvimento conjunto, protocolos de intenção e
similares, celebrados entre a ICTMG, a Agência de Fomento e a
Administração Pública ou a iniciativa privada;

XIV - contrapartida: 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; e

XV - sistema de inovação: aplicação prática dos novos
conhecimentos agregados aos produtos e serviços, utilizados na
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conversão de um invento técnico e ou processo inovador em bem
econômico.

Parágrafo único - No âmbito do Estado de Minas Gerais, é
considerada Agência de Fomento, nos termos do inciso II, a Fundação
de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais – FAPEMIG, em
consonância com a lei nº 11.552 de 1994.

Capítulo II
Da Participação das Instituições Científicas e Tecnológicas no

Processo de Inovação
Art. 3º - Compete à Instituição Científica e Tecnológica do Estado de

Minas Gerais:
I - incentivar e firmar parcerias de pesquisa conjunta com empresas,

instituições de ensino e pesquisa públicas ou privadas, com ou sem
fins lucrativos, nacionais ou internacionais, visando a inovação que
viabilize a geração, desenvolvimento e fabricação de novos produtos e
sistemas;

II - 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 otimização
de processos empresariais;

III – prestar serviços a instituições públicas ou privadas, em
harmonia com suas finalidades e com os dispositivos desta lei,
mediante contrapartida;

IV - assegurar proteção, nos termos da legislação em vigor sobre a
propriedade intelectual, diretamente ou em parceria com instituições
públicas ou privadas, aos resultados das pesquisas; e

V - 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.

§ 1º - O instrumento jurídico que formalizar a cessão de tecnologia
da ICTMG para outras instituições, para fins de comercialização,
deverá estipular percentual, a favor da cedente, correspondente à sua
participação nos respectivos ganhos econômicos.

§ 2º - Os ganhos econômicos advindos da comercialização, referidos
no §1º deste artigo, serão aplicados pela ICTMG exclusivamente na
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consecução dos seus objetivos institucionais.
§ 3º - Compete à cada unidade da ICTMG estabelecer suas

diretrizes próprias relativamente ao incentivo à inovação e à proteção
do resultado das pesquisas, observado o disposto no art. 7º desta lei.

§ 4º - Incluem-se entre os objetivos da ICTMG a implantação de
sistema de inovação, a proteção ao conhecimento inovador e a
produção e comercialização de invenções que, para os fins desta lei,
são considerados fatores de desenvolvimento socioeconômico e
tecnológico do Estado.

§ 5º - A transferência de tecnologia para exploração de criação
protegida observará o disposto na seguinte legislação federal
pertinente:

I - Lei Federal nº 9.279, de 1996, que regula direitos e obrigações
relativos à propriedade industrial;

II - Lei Federal nº 9.456, de 1997, que dispõe sobre a proteção de
cultivares;

III - Lei Federal nº 9.609, de1998, que dispõe sobre a proteção da
propriedade intelectual do programa de computador e sua
comercialização no País.

Art. 4º - A transferência de tecnologia e o resultante direito de
exploração de criação poderão ser a título exclusivo ou não, com
dispensa do processo licitatório, nos termos da Lei Federal nº 8.666,
de 1993.

Parágrafo único - Cada unidade de ICTMG deverá manter banco de
dados atualizado, compreendendo as novas tecnologias a serem
comercializadas, observado o período de confidencialidade exigido
para cada caso.

Capítulo III
Do Estímulo ao Pesquisador e às Ictmgs

Art. 5º - A ICTMG deve assegurar ao criador, a título de premiação,
participação mínima de cinco por cento e máxima de um terço nos
ganhos econômicos por ela auferidos sobre o total líquido da
comercialização, resultantes de transferência de tecnologia para
exploração da criação protegida, e da qual tenha sido inventor,
obtentor ou autor, de acordo com a legislação vigente.

§ 1º - Entende-se por ganhos econômicos toda e qualquer
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modalidade de benefício financeiro resultante da exploração direta ou
por terceiros, deduzidas as despesas e encargos decorrentes da
proteção da propriedade intelectual.

§ 2º - A premiação referida no “caput” deste artigo será outorgada ao
criador ou criadores após a realização da receita que lhe servir de
base, em prazo não superior a um ano.

§ 3º - As importâncias percebidas a título de premiação não se
incorporam, a nenhum título, à remuneração ou salário do
pesquisador público.

Art. 6º - Para os efeitos de avaliação do desenvolvimento na carreira
de pesquisador público, são reconhecidos o protocolo de pedido de
patente, a patente concedida, o registro de programas de computador,
a proteção de cultivares, o registro de desenhos industriais e outros
títulos relacionados com as novas tecnologias das quais for criador.

Art. 7º - É vedado a dirigente, ao criador ou a qualquer servidor,
militar, empregado ou prestador de serviços de ICTMG divulgar,
noticiar ou publicar qualquer aspecto de criações de cujo
desenvolvimento tenha participado diretamente ou tomado
conhecimento por força de suas atividades, sem antes obter expressa
autorização da ICTMG.

Parágrafo único - As publicações devem incluir referência às
parcerias estabelecidas para a realização da pesquisa e ou
desenvolvimento de novas tecnologias, passíveis ou não de proteção.

Art. 8° - Ao pesquisador público é facultado solici tar afastamento da
ICTMG de origem, para prestar colaboração a outra ICTMG, a
Empresa de Base Tecnológica - EBT ou a empresa do setor privado
sediada no Estado.

§ 1º - O afastamento de que trata o “caput” deste artigo será
concedido a critério da Administração, observada a conveniência
institucional.

§ 2º - Durante o período de afastamento, poderão ser assegurados
ao pesquisador público, para fins de contagem de tempo, os direitos,
vantagens e benefícios a que fazem jus em seu cargo efetivo ou
função pública.

§ 3º - O afastamento do pesquisador público com lotação em
instituição militar está condicionado à autorização do seu superior
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hierárquico na unidade a que estiver vinculado.
Art. 9° - É facultado ao pesquisador público licenc iar-se do cargo

efetivo, da função pública ou do emprego público que ocupar, sem
vencimentos, para constituir Empresa de Base Tecnológica - EBT e
exercer atividade empresarial relativa à produção de bens de criação
de sua autoria, desenvolvida no âmbito de ICTMG.

§ 1º - O licenciamento a que se refere o “caput” deste artigo dar-se-á
por prazo de até dois anos, prorrogável por igual período.

§ 2º - Fica assegurada à ICTMG, observada a conveniência da
instituição, a contratação por prazo determinado de substituto para o
pesquisador público licenciado ou afastado, na hipótese do disposto
nos arts. 10 e 11 desta lei.

Art. 10 - Quando o pesquisador público for exonerado, será criada
vaga na ICTMG, a ser preenchida com a realização de concurso
público.

Capítulo IV
Do Núcleo de Inovação Tecnológica

Art. 11 - A ICTMG poderá implantar núcleo de inovação tecnológica
próprio, em parceria com outras ICTMGs ou com terceiros, com a
finalidade gerir sua política de inovação, com as seguintes principais
atribuições:

I - zelar pela implantação, manutenção e desenvolvimento da
política institucional de inovação tecnológica;

II - apoiar iniciativas para implemento do sistema de inovação
tecnológica em seu âmbito e no de outras ICTMGs, assim como de
outras instituições publicadas 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 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
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desenvolvidas na instituição, passíveis de proteção em conformidade
com a pertinente legislação sobre a propriedade intelectual; e

VIII - acompanhar, junto aos órgãos competentes, o andamento dos
processos de pedidos de proteção, bem como dos processos de
manutenção dos títulos de propriedade intelectual concedidos em
nome da instituição.

Art. 12 - A SECTES poderá solicitar à ICTMG, para subsidiar a
formulação de políticas de inovação, 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 sobre o respectivo deferimento, se houver;
V - os instrumentos jurídicos para transferência de tecnologia

efetivados, e os respectivos ganhos econômicos auferidos com a
decorrente comercialização do bem;

VI - as incubadoras de empresas de base tecnológica implantadas;
VII - os parques tecnológicos implantados e ou utilizados pelas

ICTMGs e ou empresas de base tecnológica incubadas;
VIII - as principais linhas de pesquisa desenvolvidas e ou priorizadas

pelas incubadoras de empresas de base tecnológica; e
IX - as parcerias realizadas e o perfil dos parceiros.

Capítulo V
Do Estímulo ao Inventor Independente

Art. 13 - O inventor independente pode solicitar apoio a ICTMG para
a proteção e o desenvolvimento de sua criação, observada a política
interna de cada instituição.

§ 1º - A solicitação de que trata o “caput” deste artigo pode incluir,
dentre outros, testes de conformidade, construção de protótipo,
projeto de engenharia e análise de viabilidade econômica e
mercadológica.

§ 2º - Uma vez disponibilizado pela ICTMG o apoio à criação, o
inventor independente 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
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poderá formalizar parceria com apenas uma ICTMG.
§ 4º - Decorrido o prazo de seis meses sem que a instituição tenha

promovido qualquer ação efetiva para o deferimento ou indeferimento
da solicitação, 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. 14 - O inventor independente poderá pedir apoio diretamente à
FAPEMIG, seja para depósito de novos pedidos de proteção de
criação e ou para manutenção de pedido já depositado, seja para
transferência de tecnologia.

Parágrafo único - Aplicam-se ao disposto neste artigo as disposições
contidas nos §§ 1º a 5º do art. 16 desta lei, onde couberem.

Capítulo VI
Do Estímulo à Inovação nas Empresas

Art. 15 - No âmbito de sua competência, cabe à FAPEMIG
incentivar:

I - a cooperação entre empresas para o desenvolvimento de
produtos e processos inovadores;

II - a constituição de parcerias estratégicas e o desenvolvimento de
projetos de cooperação envolvendo empresas mineiras e
organizações de direito privado sem fins lucrativos, voltadas para as
atividades de pesquisa e desenvolvimento, e que tenham por objetivo
a geração de produtos e processos inovadores;

III - a criação de incubadoras de EBTs;
IV - a criação, implantação e sedimentação de parques tecnológicos;
V - a implantação de redes cooperativas para inovação tecnológica;

e
VI - a adoção de mecanismos para captação ou criação de Centros

de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) de empresas nacionais ou
estrangeiras.

Art. 16 - 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, instrumental,
materiais e demais instalações com micro e pequenas empresas com
sede no Estado, em atividades voltadas à inovação tecnológica, para
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atividades de incubação, sem prejuízo de sua atividade-fim; e
II - permitir a utilização de seus laboratórios, equipamentos,

instrumental, materiais e demais instalações por parte de empresas
nacionais e organizações de direito privado sem fins lucrativos,
voltadas para atividades de pesquisa, desde que a permissão não
afete ou conflite com sua atividade-fim.

Parágrafo único - O compartilhamento e a permissão de que tratam
os incisos I e II do “caput” obedecerão às prioridades, critérios e
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. 17 - Os órgãos e entidades da Administração Pública Estadual
direta e indireta deverão dar preferência, na aquisição de bens e
serviços, a empresas sediadas no Estado e preferencialmente de
base tecnológica, desde que obedeçam aos requisitos de melhor
prazo de entrega, suporte de serviços, qualidade, padronização,
preço, compatibilidade e desempenho, observado o disposto na Lei
Federal nº 8.666,de 1993.

Art. 18 - Os órgãos e entidades da Administração Pública Estadual
poderão, desde que em atenção a relevante interesse público,
contratar empresa idônea, ou consórcio de empresas, com
reconhecida capacitação tecnológica, para a realização de atividades
de pesquisa e desenvolvimento envolvendo risco tecnológico, seja
para a solução de problema técnico específico, seja para a obtenção
de produto ou processo inovador, observado o disposto na lei Federal
nº 8.666, de 1993.

§ 1º - A contratação de que trata o “caput” deste artigo fica
condicionada à prévia aprovação de proposta contendo projeto
específico, com etapas de execução estabelecidas em cronograma
físico-financeiro, resultados e produtos a serem obtidos.

§ 2º - Os órgãos e entidades da Administração Pública Estadual
deverão ser informados sobre a evolução do projeto e os resultados
parciais alcançados, para sua avaliação técnica e financeira.

§ 3º - O instrumento jurídico referente à contratação deverá prever a
confidencialidade dos trabalhos e dos resultados alcançados, assim
como o reconhecimento dos direitos da Administração Pública
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Estadual sobre a propriedade industrial e a exploração do bem.
§ 4º - Os direitos referidos no parágrafo anterior incluem o

fornecimento de todos os dados, documentos e elementos de
informação pertinentes à tecnologia da concepção, ao
desenvolvimento, à fixação de suporte físico de qualquer natureza e à
aplicação da criação, ainda que os resultados obtidos com a execução
do projeto se limitem à tecnologia ou a conhecimentos insuscetíveis
de proteção pela propriedade intelectual.

Art. 19 - A Fapemig poderá participar minoritariamente do capital
social de EBT sediada no Estado de Minas Gerais, para fins de
incentivo da inovação tecnológica, desde que lei específica autorize a
participação, nos termos do inciso III do § 4º do art. 14 da Constituição
do Estado, observado o disposto na Lei Federal n° 8 .666, de 1993.

§ 1º - Poderão participar da constituição da EBT entidades da
Administração Pública estadual ou municipal e empresas e instituições
privadas.

§ 2º - São titulares do direito à propriedade intelectual sobre os
resultados obtidos as instituições detentoras do capital social, na
proporção da respectiva participação.

§ 3º - A Fapemig regulamentará os procedimentos para prestação
de contas dos projetos de pesquisa e inovação por ela apoiados.

Capítulo VII
Dos Incentivos Fiscais

Art. 20 - O Poder Executivo Estadual concederá incentivos à
Inovação Tecnológica no Estado, por meio de apoio financeiro para
empresas de base tecnológica com sede em Minas Gerais,
assegurando a inclusão de recursos na proposta de lei Orçamentária
Anual - LOA.

Art. 21 - Para concessão dos incentivos a que se refere o art. 22,
fica criado o Fundo Estadual de Incentivo à Inovação Tecnológica –
FIIT, com base no que estabelece a lei Complementar n° 91, de 19 de
janeiro de 2006, onde serão alocados os recursos orçamentários e
financeiros.

Art. 22 - O Fundo Estadual de Incentivo à Inovação Tecnológica
exercerá as funções programáticas, de financiamento e de garantia
nos termos do art. 3° da lei Complementar n° 91, de  19 de janeiro de
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2006, e terá os seguintes objetivos:
I - estimular a criação e o desenvolvimento de produtos e processos

inovadores nas empresas sediadas no Estado de Minas Gerais; e
II - estimular a constituição de alianças estratégicas e o

desenvolvimento de projetos de cooperação envolvendo empresas
mineiras e instituições públicas e de direito privado sem fins lucrativos
voltadas para atividades de pesquisa e desenvolvimento, que
objetivem a geração de produtos e processos inovadores.

Art. 23 - São recursos do Fundo Estadual de Incentivo à Inovação
Tecnológica:

I - as 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; e

III - os recursos provenientes de operações de crédito interno e
externo firmadas pelo Estado e destinadas ao Fundo.

Art. 24 - Serão beneficiárias dos recursos do Fundo empresas de
base tecnológica sediadas no Estado de Minas Gerais.

Art. 25 - As condições de operação do Fundo serão estabelecidas
em Decreto Regulamentar do Poder Executivo Estadual.

Art. 26 - O prazo para a concessão de financiamentos ou para as
liberações de recursos do FIIT será de dez anos, contados da data de
publicação desta lei, ficando o Poder Executivo Estadual autorizado,
por ato próprio, a prorrogar este prazo por igual período.

Art. 27 - O Grupo Coordenador do Fundo será composto pelos
seguintes órgãos e entidades:

I - Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior -
Sectes;

II - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - Seplag;
III - Secretaria de Estado de Fazenda - Sef;
IV - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico - Sede; e
V - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais -

Fapemig.
Parágrafo único - Nos termos do art. 6° da lei Comp lementar n° 91,

de 2006, a Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino
Superior será a gestora do Fiit, tendo a Fapemig como agente
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executora e financeira do Fundo.
Art. 28 - As atribuições e competências do gestor, agente executor e

financeiro, bem como do grupo coordenador do Fundo, serão
estabelecidas em decreto regulamentar e de acordo com a lei
Complementar n° 91, de 2006.

Art. 29 - O Poder Executivo Estadual terá o prazo de cento e vinte
dias contados da data de publicação desta lei para editar decreto
regulamentar  do  Fundo Estadual de Incentivo à Inovação
Tecnológica - Fiit.

Art. 30 - Os incentivos fiscais previstos nesta lei não poderão ser,
anualmente, inferiores ao valor de 20.571.152 (vinte milhões,
quinhentos e setenta e um mil, cento e cinqüenta e duas) UFEMGs.

Parágrafo único - A extinção do Fundo ou o término de operação ou
projeto de interesse do Estado implicará o retorno dos respectivos
recursos ao Tesouro Estadual

Capítulo VIII
Dos Parques Tecnológicos e Incubadoras de Empresa de Base

Tecnológica
Art. 31 - O Governo do Estado de Minas Gerais, no âmbito de sua

Política Estadual de Desenvolvimento Científico e Tecnológico,
incentivará a implantação de parques tecnológicos e incubadoras de
empresas de base tecnológica, em estratégia para implementar os
investimentos em pesquisa e a apropriação de novas tecnologias
geradoras de negócio e viabilizadoras de competitividade econômica.

§ 1º - Os parques tecnológicos do Estado, com o objetivo de atrair,
criar, incentivar e manter empresas de base tecnológica, instituições
de pesquisa e desenvolvimento, deverão viabilizar, para as empresas
públicas ou privadas, condições para concretizar a inovação
pretendida.

§ 2º - A Fapemig deverá incentivar parcerias com empresas, órgãos
do governo, institutos e fundações com vistas a atrair investimentos
sistemáticos em geração de novos conhecimentos e para a criação de
incubadoras de empresas de base tecnológica.

Capítulo IX
Das Disposições Finais

Art. 32 - A Ictmg e a Fapemig adotarão seus orçamentos as medidas
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cabíveis para a administração e gestão da sua política de inovação
tecnológica e proteção de criações pela legislação da propriedade
intelectual, assim como instrumentos contábeis próprios para permitir
o recebimento e distribuição dos ganhos econômicos decorrentes da
comercialização de tecnologias de acordo com o estabelecido nesta
lei.

§ 1° - À exceção das rendas previstas no inciso II do art. 23 e no art.
33 desta lei, os recursos destinado aos programas de ciência,
tecnologia e inovação das instituições científicas e tecnológicas do
Estado de Minas Gerais serão financiados por meio de projetos
aprovados pela Fapemig.

§ 2° - Os recursos destinados ao Fundo Estadual de Incentivo à
Inovação Tecnológica não integrarão a base de cálculo para cômputo
dos valores alocados pelo Estado com vistas ao cumprimento do
disposto no art. 212 da Constituição Estadual.

Art. 33 - Os recursos financeiros advindos da exploração da
propriedade intelectual constituem receitas próprias da Ictmg e da
Fapemig e deverão ser aplicados, exclusivamente, em objetivos
institucionais de pesquisa, desenvolvimento e inovação, inclusive
pagamento das despesas para proteção da propriedade intelectual.

Art. 34 - A Fapemig e as Ictmgs podem receber doações financeiras
de pessoas físicas ou jurídicas, sem encargos para os donatários, e
que serão revertidas, integralmente, para pesquisas científicas e
tecnológicas no Estado de Minas Gerais.

Art. 35 - A concessão de recursos financeiros, sob a forma de
subvenção econômica, financiamento ou participação societária, para
o desenvolvimento de produtos ou processos inovadores, deverá ser
precedida de aprovação de projeto pelo órgão ou entidade
concedente.

Art. 36 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de cento
e vinte dias contados da data de sua publicação.

Art. 37 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.”
- 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.

* - Publicado de acordo com o texto original.
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OFÍCIOS
Nº 1/2007, do Sr. Orlando Adão Carvalho, Presidente do Tribunal de

Justiça, encaminhando cópias de demonstrativos, em obediência ao
art. 13 da Lei nº 15.460, de 13/1/2005. (- 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. Simão Cirineu Dias, Secretário de Fazenda, encaminhando
exemplar do relatório “As Contas Públicas de Minas de 2003 a 2006 -
A História do “Déficit Zero”.” (- À Comissão de Administração Pública.)

Do Sr. Simão Cirineu Dias, Secretário de Fazenda, informando o
valor da Receita Corrente Líquida referente ao período de janeiro a
dezembro de 2006: R$22.083.398.894,03. (- À Comissão de
Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição
Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

Dos Srs. Pompílio de Lourdes Canavez e Eliacim do Carmo
Lourenço, respectivamente Prefeito Municipal e Presidente da Câmara
Municipal de Alfenas, solicitando o apoio desta Casa a anteprojeto
encaminhado ao Governador do Estado pela Defensoria Pública. (- À
Comissão de Administração Pública.)

Do Sr. Aguinaldo Mascarenhas Diniz, Chefe de Gabinete do
Superintendente de Obras Públicas, enviando cópias de convênios,
juntamente com as respectivas publicações no “Minas Gerais”. (- À
Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da
Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento
Interno.)

Dos Srs. Almir Márcio Miguel, Gerente de Apoio ao Desenvolvimento
Urbano da CEF, Marx Fernandes dos Santos, Gerente Regional da
CEF, dando ciência de liberação de recursos destinados à Copasa-
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.)

Da Coordenação Intersindical dos Trabalhadores no Serviço Público
Estadual de Minas Gerais, solicitando que esta Casa se posicione
contrariamente à argüição de inconstitucionalidade da figura “função
pública” e dos arts. nºs 105, 106 e 107 da Emenda à Constituição nº
49, de 2001, pelo Procurador-Geral da República por meio da Ação
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Direta de Inconstitucionalidade nº 3.842, em tramitação no Supremo
Tribunal Federal. (- À Comissão de Administração Pública.)

Do Sr. José Maria dos Santos, Presidente do Sindágua - MG,
solicitando seja realizada audiência pública, nesta Capital, antes que o
Projeto de Lei nº 3.374/2006 seja colocado em votação; e seja
agendada reunião com representantes da entidade para
esclarecimentos sobre o referido Projeto. (- Anexe-se ao Projeto de
Lei nº 3.374/2006.)

Do Sr. Sérgio de Almeida Gonçalves, solicitando seja colocada em
votação a Proposta de Emenda à Constituição nº 73/2004. (- Anexe-se
à Proposta de Emenda à Constituição nº 73/2004.)

Do Sr. Percílio de Souza Lima Neto, Vice-Presidente do Conselho
de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, solicitando cópia do
relatório final da Cipe Rio Doce e informações atualizadas sobre o
assunto.

Do Sr. Itair Machado de Souza, Presidente do Ipatinga Futebol
Clube, agradecendo a homenagem prestada por esta Casa à referida
instituição.

Do Sr. Rodrigo André Camini, parabenizando o Deputado Alberto
Pinto Coelho por sua posse para esta legislatura e solicitando análise
mais apurado do Projeto de Lei Complementar nº 87/2006 antes de
sua votação em Plenário. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 87/2006.)

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 31/2007
Declara de utilidade pública a Federação Mineira de Bicicross -

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

Bicicross - FMBx -, com sede no Município de Betim.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 8 de fevereiro de 2007.
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Elmiro Nascimento
Justificação: A Federação Mineira de Bicicross, com sede em Betim,

é uma associação civil sem fins lucrativos e de duração
indeterminada. Destacam-se entre as principais finalidades da
entidade incentivar e divulgar a prática do esporte e lazer, em especial
o Bicicross. A FMBx desenvolve ainda projetos sociais e esportivos
com a participação de crianças, jovens e adultos. Também realiza
eventos esportivos, culturais, sociais e filantrópicos no Estado ou fora
dele, seja isoladamente seja em parceria com organismos públicos
municipais, estaduais, federais, internacionais e com a inciativa
privada.

A referida entidade foi fundada em 14/10/88, e sua diretoria é
constituída por pessoas de reconhecida idoneidade, que desenvolvem
atividades voluntárias.

Considerando-se a importância dos serviços prestados pela
Federação Mineira de Bicicross, espero contar com o apoio dos
ilustres Deputados à aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 32/2007
Dispõe sobre o Núcleo Estadual de Engenharia e Arquitetura

Públicas - Neap-MG.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica o Executivo Estadual autorizado a instituir o Núcleo

Estadual de Engenharia e Arquitetura Públicas – Neap-MG -, com a
função de articulação dos órgãos públicos estaduais envolvidos no
processo de planejamento, gestão e regulação da infra-estrutura
urbana, das instituições acadêmicas dedicadas à formação de
engenheiros, agrimensores e arquitetos urbanistas, de suas entidades
profissionais e dos movimentos vinculados a luta por moradia popular,
para a formulação e a implementação da política estadual de
engenharia e arquitetura públicas.

Art. 2º - Para atingir seus objetivos, o Núcleo Estadual de
Engenharia e Arquitetura Públicas deverá:

I - buscar uma maior institucionalização e efetividade da participação



160

de entidades acadêmicas e de classes profissionais de engenheiros e
arquitetos urbanistas na formulação e na implementação de políticas
públicas de habitação, de preservação do patrimônio histórico e de
planejamento urbano das cidades de Minas Gerais;

II - promover a integração e otimização dos esforços dos órgãos
públicos estaduais diretamente envolvidos no planejamento, na
regulação e na gestão da infra-estrutura urbana;

III - buscar a ampliação da regularização de parcelamento e
construção mediante a aproximação entre legislação, técnica
construtiva e prática da população na produção de espaço construído
e prevenir a não-ocupação de área de risco e de interesse comunitário
ou de proteção ambiental;

IV - apoiar os segmentos de baixa renda da população do Estado,
identificados por suas administrações municipais como demandantes
de serviços técnicos de engenharia e arquitetura, divulgando métodos
e processos construtivos que visem à economia e à qualidade do
produto.

Art. 3º - Na formulação e na implementação de suas ações o Neap-
MG terá como estratégia e prioridade o fortalecimento do papel dos
Municípios na identificação de demandas locais de serviços de
engenharia e arquitetura públicas e a articulação para a
implementação de programas e ações voltadas para três áreas de
atuação:

I - a preservação do patrimônio histórico;
II - a expansão da habitação de interesse social;
III - o planejamento urbano.
Art. 4º - O Neap-MG é vinculado à Secretaria Estadual de

Desenvolvimento Regional e Política Urbana e será coordenado pelo
Subsecretário de Estado de Articulação com os Municípios:

I - o Programa Patrimônio Histórico será coordenado pelo
representante do Instituto Estadual o Patrimônio  Histórico e Artístico -
Iepha-MG -;

II - o Programa Habitação Social será coordenado pelo
representante da Companhia de Habitação de Minas Gerais - Cohab-
MG -;

III - o Programa Planejamento Urbano será coordenado pelo
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representante do Centro de Estudos Municipais e Metropolitanos da
Fundação João Pinheiro.

Art. 5º - Integram o Núcleo Estadual de Engenharia e Arquitetura
Pública:

I - oito representantes do setor público estadual: Sedru, Cohab,
Copasa-MG, Cemig, Igam, IEF, IGA, FJP;

II - quatro representantes das associações microregionais de
Municípios;

III - quatro representantes do setor público federal: Ministério das
Cidades, Ifhan, DNIT, Caixa Econômica Federal;

IV - quatro representantes de entidades de classe: IAB, Crea,
Sindicato dos Engenheiros, Sindicato dos Arquitetos;

V - cinco representantes de entidades de ensino: UFMG, PUC
Minas, Cefet, Isabela Hendrix, Fumec;

VI - três representantes de entidades empresariais: Sicepot,
Sinduscon, Abes;

VII - três representantes dos movimentos vinculados a luta pela
moradia popular, por eles escolhidos.

Art. 6º - A ação regionalizada do Neap-MG terá como mecanismos
facilitadores acordos de cooperação firmados com as instituições de
ensino e pesquisa em engenharia e arquitetura, as associações
microregionais de Municípios, núcleos regionais do IAB, escritórios
regionais do Crea.

Parágrafo único - O Neap atuará estratégicamente junto à rede de
postos PSIU da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional e
Política Urbana no sentido de garantir o acompanhamento e avaliação
de suas ações.

Art. 7º - O Núcleo de Engenharia e Arquitetura Públicas estruturará
seus três programas de trabalho - Patrimônio Histórico, Habitação
Social, Planejamento Urbano - em torno dos seguintes eixos de ação:

I - capacitação de recursos humanos através de convênios e
contratos de prestação de serviços com instituições de ensino de
engenharia e arquitetura;

II - proposição e aperfeiçoamento de normas, parâmetros,
procedimentos e legislação pertinentes à regulação urbana no âmbito
de atuação do poder público estadual e, em caráter indicativo, no
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âmbito do poder público municipal;
III - apoio aos Municípios na elaboração de planos diretores

integrados de desenvolvimento e na formulação da legislação
urbanística deles decorrente;

IV - estruturação de rede de apoio técnico, credenciando escritórios,
profissionais, instituições de ensino e entidades de classe para
prestação de serviços de assistência técnica em projetos de habitação
de interesse social.

Art. 8º - Os programas de trabalho do Neap-MG devem ser objeto de
plano de ação específico, cujos projetos e ações, aprovados pelo
Conselho Estadual de Desenvolvimento Regional e Política Urbana,
integram o orçamento-programa da Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Regional e Política Urbana, a que compete a sua
execução.

Art. 9º - A assessoria técnica de profissionais da área de engenharia
e arquitetura poderá ocorrer:

I - a título de serviço civil voluntário;
II - como profissionais autônomos credenciados, observadas as

normas sobre o exercício profissional e a responsabilidades técnica
derivados da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966;

III - como integrantes de equipes de organizações não
governamentais sem fins lucrativos ou de extensão universitária que
tenham firmado termo de parceria com a União, o Estado ou
Município.

Parágrafo único - Mediante convênio com o ente público
responsável, as entidades profissionais de engenheiros e arquitetos
devem participar da elaboração de cadastro de profissionais
credenciados para prestação dos serviços de assistência técnica de
que trata esta lei, bem como do processo de seleção deles e de
fixação do valor das remunerações devidas.

Art. 10 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 8 de fevereiro de 2007.
Elisa Costa
Justificação: Esta proposição tem origem no Projeto de Lei nº

2.382/2005 por mim apresentado na legislatura passada. Apesar de
não ter obtido avanços na discussão nem na tramitação nesta Casa, a
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proposta de formulação de uma política estadual de engenharia e
arquitetura públicas teve imediato acolhimento de entidades e
profissionais do setor.

Com o objetivo de aperfeiçoamento da proposta original, foram
realizadas reuniões com a participação de representantes do IAB,
Crea, Sindicato dos Arquitetos, UFMG, PUC Minas, Cefet, Isabela
Hendrix, Fumec, Urbel-PBH, com a valiosa participação, coordenando
as discussões, do Centro de Estudos Municipais e Metropolitanos da
Fundação João Pinheiro.

Esse processo culminou com a elaboração de outra proposta, que
ora apresento, a qual se concentra na proposição de um Núcleo
Estadual de Arquitetura e Engenharia Públicas, cuja estrutura, funções
e articulações, definem, por si sós, uma política estadual para esse
segmento.

Importante é ressaltar que tal preocupação não é nova e vem sendo
amplamente discutida por entidades e profissionais do setor e pelos
movimentos populares de moradia. A reivindicação por um sistema
nacional de engenharia e arquitetura pública e a determinação com
que arquitetos e engenheiros têm perseguido a sua construção,
sinaliza a direção promissora desta proposta para responder a novos
e velhos desafios postos hoje para o planejamento e a gestão das
cidades brasileiras.

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

PROJETO DE LEI Nº 33/2007
Dispõe sobre a concessão de desconto para pagamento de crédito

tributário inscrito em dívida ativa com o objetivo de estimular o apoio a
projetos socioassistenciais no Estado.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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 dezembro de 2005, com o objetivo
de estimular o apoio a projetos socioassistenciais no Estado, nas
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condições especificadas nesta lei.
Parágrafo único - Entende-se por projeto socioassistencial aquele

empreendido por organização ou entidade não governamental de
assistência social regularmente inscrita no Conselho Estadual de
Assistência Social, que tenha por objetivo:

I - a proteção da família, de gestantes, de crianças, adolescentes e
idosos;

II - a erradicação da fome e da pobreza e a promoção da segurança
alimentar e nutricional sustentável;

III - a geração de emprego, trabalho e renda por meio da integração
ao mercado de trabalho e da capacitação profissional;

IV - a habilitação e a reabilitação de pessoas com deficiência.
Art. 2º - Para os efeitos desta lei, considera-se:
I - incentivador o contribuinte tributário ou a pessoa jurídica que

apóie financeiramente projeto socioassistencial;
II - executor a organização ou a entidade de assistência social

promotora do projeto socioassistencial.
Parágrafo único - O contribuinte incentivador apresentará

requerimento à Secretaria de Estado de Fazenda acompanhado de
documento que comprove a aprovação de projeto socioassistencial
pelo Conselho Estadual de Assistência Social - Ceas -, após análise e
referendo do Conselho Municipal de Assistência Social, quando for o
caso, e, no prazo de cinco dias úteis do seu deferimento, efetuará o
recolhimento do valor obtido após o desconto ao Fundo Estadual de
Assistência Social - Feas -, cuja movimentação ficará a cargo do
Ceas, na forma e nas condições estabelecidas na lei que instituiu o
fundo e em regulamento.

Art. 3º - Para habilitar-se ao recebimento de recursos na forma desta
lei, o executor deverá comprovar o preenchimento dos seguintes
requisitos:

I - estar em pleno e regular funcionamento há, pelo menos, dois
anos;

II - ter sido declarado de utilidade pública estadual ou federal;
III - ter devidamente prestado contas ao órgão apropriado, do último

recurso que tenha eventualmente recebido do poder público estadual;
IV - não ter fins lucrativos e não distribuir lucros, dividendos nem
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bonificações, nem conceder remuneração, vantagens nem benefícios
a seus dirigentes, Conselheiros, associados, instituidores ou
mantenedores;

V - ter prevista a destinação do seu patrimônio a instituição
congênere, no caso de sua dissolução.

Art. 4º - O crédito tributário relativo ao ICMS, inscrito em dívida ativa
até 31 de dezembro de 2005, 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 projetos
socioassistenciais no Estado, nos termos desta lei.

§ 1º - Para obter o benefício previsto no "caput" deste artigo, o
sujeito passivo, observados os prazos, a forma e as condições
estabelecidos em regulamento, deverá:

I - requerer o pagamento do crédito tributário nos termos desta lei;
II - comprovar o repasse de montante equivalente a 50% (cinqüenta

por cento) do valor dispensado, a título de apoio financeiro a projeto
socioassistencial provado pelo Ceas.

§ 2º - A apresentação do requerimento de que trata o inciso I do § 1º
deste artigo importa confissão do débito tributário.

§ 3º - O repasse de recursos de que trata o inciso II do § 1º deste
artigo será feito da seguinte forma:

I - na hipótese de o sujeito passivo apoiar um projeto
socioassistencial específico:

a) 40% (quarenta por cento) do valor dispensado, no máximo, serão
repassados diretamente pelo sujeito passivo incentivador ao executor,
por meio de depósito identificado em conta bancária de que este seja
titular;

b) 10% (dez por cento) do valor dispensado, no mínimo, serão
repassados diretamente pelo sujeito passivo incentivador ao Feas;

II - na hipótese de o sujeito passivo não indicar um projeto
socioassistencial específico, 50% (cinqüenta por cento) do valor
dispensado serão repassados diretamente pelo sujeito passivo
incentivador ao Feas.

§ 4º - Os valores repassados ao Feas serão destinados ao
financiamento de projetos socioassistenciais de que trata esta lei,
aprovados pelo Ceas, e que não possuam incentivador próprio,
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vedada qualquer outra utilização desses recursos.
§ 5º - Na hipótese de pagamento parcelado do crédito tributário, os

repasses de que trata o § 3º poderão, a critério da Secretaria de
Estado de Fazenda, ser efetuados parceladamente, na forma e no
prazo previstos em regulamento.

§ 6º - O desconto de que trata o “caput” deste artigo incidirá sobre o
crédito tributário calculado nos termos da Lei nº 15.273, de 29 de julho
de 2004, que institui o Programa de Pagamento Incentivado de
Débitos com a Fazenda Pública do Estado, no caso de aplicação da
referida lei.

§ 7º - O disposto neste artigo não se aplica ao crédito tributário
inscrito em dívida ativa decorrente de ato praticado com evidência de
dolo, fraude ou simulação pelo sujeito passivo.

§ 8º - Sobre o valor do desconto de que trata o “caput” deste artigo,
bem como sobre os valores repassados nos termos do § 3º, não serão
devidos honorários advocatícios.

Art. 5º - O valor dos recursos repassados aos executores, nos
termos da alínea “a” do inciso I do § 3º ou do § 4º do art. 4º, será de,
no máximo, 90% (noventa por cento) do total dos recursos destinados
ao projeto socioassistencial, devendo o executor financiar com
recursos próprios ou de terceiros o restante, a título de contrapartida,
nos termos definidos em regulamento.

Art. 6º - Para receber apoio financeiro com recursos provenientes da
aplicação desta lei, o projeto socioassistencial deverá ser previamente
aprovado pelo Conselho Estadual de Assistência Social, nos termos
da Lei nº 12.262, de 23 de julho de 1996, após análise e referendo do
Conselho Municipal de Assistência Social, quando for o caso, na
forma e nos prazos estabelecidos em regulamento.

Art. 7º - É vedado o pagamento de salários ou de remuneração a
organizações ou entidades de assistência social com recursos
provenientes da aplicação desta lei.

Art. 8º - É vedada a concessão do incentivo previsto nesta lei a
projetos em que seja beneficiário o próprio sujeito passivo incentivador
ou quaisquer de seus sócios.

Parágrafo único - A vedação estabelecida no “caput” deste artigo
estende-se aos ascendentes, aos descendentes até o segundo grau,
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aos colaterais até o quarto grau e aos cônjuges ou aos companheiros
do sujeito passivo ou de quaisquer de seus sócios.

Art. 9º - Na divulgação de projeto financiado nos termos desta lei,
constará a menção do apoio institucional do governo do Estado, bem
como mensagem alusiva à educação fiscal, nos termos do
regulamento.

Art. 10 - O sujeito passivo incentivador que utilizar indevidamente
recursos decorrentes do benefício previsto nesta lei, mediante fraude
ou dolo, fica sujeito a multa correspondente a cinco vezes o valor do
benefício, sem prejuízo de outras sanções civis, penais ou tributárias,
e ao pagamento, com todos os acréscimos legais, do crédito tributário
dispensado nos termos do “caput” do art. 4º.

Art. 11 - As entidades de classe representativas dos diversos
segmentos da assistência social terão acesso, em todos os níveis, à
documentação referente aos projetos financiados nos termos desta lei.

Art. 12 - É vedada a aprovação de projeto que não seja estritamente
de caráter socioassistencial.

Art. 13 - O executor deverá, no prazo de sessenta dias após a
execução do projeto, apresentar ao Ceas, nos termos do inciso X do
art. 13 da Lei nº 12.262, de 23 de julho de 1996, prestação de contas
detalhada dos recursos recebidos e dos valores despendidos, de
acordo com as normas vigentes que disciplinam a matéria.

§ 1º - O Conselho Estadual de Assistência Social deverá elaborar
parecer sobre a prestação de contas do executor em, no máximo,
quarenta e cinco dias.

§ 2º - A prestação de contas apresentada pelo executor ficará sujeita
à preciação da Auditoria-Geral do Estado.

Art. 14 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 8 de fevereiro de 2007.
Elisa Costa
Justificação: A proposição em epígrafe dispõe sobre a concessão de

incentivos fiscais, com o objetivo de estimular a realização projetos de
assistência social no Estado, desde que o contribuinte apóie
financeiramente projetos aprovados pelo Conselho Estadual de
Assistência Social – Ceas.

Tem como origem o Projeto de Lei nº 2.236/2005 por mim
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apresentado na legislatura passada, o qual recebeu parecer pela
aprovação em todas as comissões em que foi analisado em primeiro
turno. No entanto não logramos sua inclusão na ordem do dia, para
apreciação pelo Plenário.

No momento em que se busca cada vez mais o envolvimento do
conjunto da sociedade na criação de uma rede de proteção e
promoção social, esta proposta de incentivo à integração do setor
privado no financiamento desse tipo de atividades se reveste da maior
importância, não apenas pela possibilidade de ampliação dos recursos
a serem aplicados, mas também pela possibilidade de promoção de
maior descentralização e diversificação da ação, permitindo melhor
adaptação à realidade e às necessidades de cada local. Esse é um
aspecto importante a se levar em conta, em se tratando de Minas
Gerais, caracterizado por profundas diferenças regionais.

Considerando a importância de se retomar esse assunto, já
incorporando os avanços obtidos anteriormente, reapresento esta
proposta na forma do Substitutivo nº 3, apresentado pela Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária, no Parecer para o 1º Turno
do Projeto de Lei nº 2.236/2005.

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

PROJETO DE LEI Nº 34/2007
Dispõe sobre a correção de parcelas remuneratórias devidas aos

servidores públicos do Estado de Minas Gerais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Os créditos devidos aos servidores e pensionistas, oriundos

de parcela remuneratória não paga, com atraso superior a um mês,
devido a atraso processual de responsabilidade do Estado, serão
corrigidos, na data do pagamento, pela Unidade Fiscal do Estado de
Minas Gerais - Ufemg -, a partir da data de sua aquisição ou de sua
requisição, conforme o caso.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 8 de fevereiro de 2007.
Elisa Costa
Justificação: São amplamente conhecidos os problemas enfrentados
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pelos servidores públicos estaduais decorrentes do sistemático atraso
no processamento dos direitos trabalhistas adquiridos, que, em muitos
casos, chega a anos.

Essa deficiência no funcionamento da máquina pública não pode
recair nas costas do servidor, que, além da perda ocasionada pela
espera, ainda vê o seu direito reduzido pela desvalorização da moeda
no período. Se há perdas para o servidor, há ganhos para o Estado, o
que, no mínimo, pode significar um incentivo à manutenção dessa
deficiência e não à sua superação.

Para sanar o que consideramos um prêmio à morosidade da
máquina administrativa, com prejuízo para o servidor, propomos o
projeto de lei em tela, que compensa, ao menos minimamente, as
perdas ocasionadas pela demora no pagamento.

Não há óbices constitucionais, pois nossa proposta não versa sobre
ampliação de um direito já existente ou sobre a criação de um direito
novo para o servidor, mas tão-somente institui uma dinâmica
meramente processual, para preservar a integridade; ou seja, o valor
real de um direito já constituído.

Nem sequer haveria que se falar em aumento de despesa, pois a
correção significa um acréscimo no valor que terá de ser despendido
pelo Estado no momento do pagamento. Por outro lado, há que se
convir que o não-pagamento de determinada parcela remunerátória,
ao longo de meses a fio, gera um excedente financeiro, pois é lógico
que o poder público mantém seus recursos aplicados no mercado
financeiro, com taxas bem superiores àquelas oferecidas para a
população e ao índice de correção proposto neste projeto de lei.

- 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 35/2007
Dispõe sobre a obrigatoriedade de apresentação de garantia real,

por arte de empreendimentos econômicos, na hipótese de risco
iminente ao meio ambiente e à população, e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Acrescentem-se os seguintes §§ 3º, 4º, 5º, 6º, 7º e 8º ao art.

8º da Lei nº 7.772, de 8 de setembro de 1980:
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“Art. 8º - (...)
§ 3º - Os órgãos ambientais farão vistorias regulares em intervalos

não superiores a um ano, emitindo laudo técnico sobre a implantação
e o desenvolvimento das ações ambientais a cargo do empreendedor,
bem como sobre a segurança das instalações do respectivo
empreendimento.

§ 4º - Qualquer cidadão, organização não governamental ou
Município podem, a qualquer tempo, requerer do poder público, de
forma fundamentada, a realização da vistoria a que se refere o
parágrafo anterior.

§ 5º - O licenciamento de empreendimentos considerados
potencialmente nocivos ao meio ambiente e à população dependerá
da comprovação, por parte do empreendedor, de sua idoneidade
econômico-financeira para arcar com os custos decorrentes da
obrigação de recuperar ou reabilitar áreas degradadas, assim como
aqueles decorrentes de eventuais danos pessoais e materiais
causados à população e ao patrimônio público, facultada sua
substituição por instrumentos de garantia, tais como garantia real,
carta de fiança bancária ou seguro de responsabilidade civil.

§ 6º - Sem prejuízo do disposto no § 2º do art. 16, poderá o poder
público, de ofício ou mediante requerimento, na hipótese de risco
iminente à vida ou à saúde da população, à integridade do meio
ambiente ou à integridade de recursos econômicos, exigir do
empreendedor, independentemente da idoneidade econômico-
financeira deste, qualquer dos instrumentos de garantia de que trata o
parágrafo anterior, cabendo ao órgão responsável pelo licenciamento
ambiental definir o valor da garantia e o prazo para seu oferecimento.

§ 7º - Na hipótese de indeferimento do requerimento a que se refere
o parágrafo anterior, ou decorridos quinze dias de sua formulação,
sem que ele tenha sido objeto de análise, poderá o Ministério Público,
se entender presente o risco iminente a que se refere o parágrafo
anterior, requerer judicialmente a apresentação de qualquer das
garantias a que se refere o § 3º.

§ 8º - Cessado o risco de que trata o parágrafo anterior, poderá o
empreendedor, a critério do poder público, reaver os valores que
tenham sido oferecidos em garantia, na forma deste artigo.”.
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Art. 2º - O § 2º do art. 16 da Lei nº 7.772, de 8 de setembro de 1980,
passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 16 - (...)
§ 2º - Em caso de iminente risco à vida ou à saúde da população, à

integridade do meio ambiente ou à integridade de recursos
econômicos ou do não-oferecimento das garantias a que se referem
os §§ 4º e 5º do art. 8º desta lei, a pena de suspensão de atividades
poderá ser aplicada por Secretário de Estado de Meio Ambiente, “ad
referendum” do Conselho Estadual de Política Ambiental – Copam”.

Art. 3 º - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
Sala das Reuniões, 8 de fevereiro de 2007.
Elisa Costa
Justificação: Nos últimos anos, a população mineira assistiu

estarrecida à ocorrência de três incidentes, que poderiam ter sido
evitados, mas acabaram por resultar em prejuízos econômicos e
ambientais, na perda de vidas e na imposição de uma série de
transtornos ao povo mineiro. Refiro-me especificamente ao
rompimento de uma barragem de rejeitos minerais na localidade
denominada Macacos, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, ao
rompimento de uma barragem de rejeitos do processo industrial da
produção de celulose, ocorrido em Cataguases, o qual acabou por
contaminar importantes rios dos Estados de Minas Gerais e do Rio de
Janeiro e ao recente rompimento da barragem em Miraí da Mineração
Rio Pomba Cataguases, com conseqüências desastrosas para o meio
ambiente e para a população atingida.

O Poder Executivo e o Poder Legislativo não podem se furtar a
enfrentar essa grave e permanente ameaça de acidentes ambientais
que representam as cerca de 5 mil barragens de rejeitos industriais
existentes em nosso Estado. Destas, apenas 616 foram cadastradas
pela Fundação Estadual de Meio Ambiente - Feam -, sendo apenas
12% delas, regularmente fiscalizadas, segundo dados da própria
Feam. O restante está sob a responsabilidade do Instituto Estadual de
Florestas - IEF -, e ainda não estão nem mesmo catalogadas.

No trabalho realizado pela fundação, foram identificadas 616
estruturas de barragens em Minas, sendo 193 com alto potencial de
dano ambiental, 255 com potencial médio e 168 na classificação
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baixa.
Esses dados demonstram a gravidade do problema a ser

urgentemente enfrentado, com medidas de acompanhamento e
fiscalização, para prevenir os riscos, com a instituição de garantias
reais por parte do empreendedor, que assegurem a sua capacidade
econômico-financeira para arcar com os custos decorrentes da
obrigação de recuperar ou reabilitar áreas degradadas, assim como
aqueles decorrentes de eventuais danos pessoais e materiais
causados à população e ao patrimônio público, no caso de acidentes
como o que acabamos de presenciar.

A proposta em apreço, além de permitir que qualquer cidadão ou
entidade não governamental requeiram do poder público a realização
de vistorias em empreendimentos suspeitos de expor a população e o
meio ambiente ao risco, permite que os órgãos estaduais de proteção
do meio ambiente exijam dos empreendedores garantias reais
suficientes ao custeio das despesas necessárias à recuperação de
áreas degradadas e à indenização por eventuais danos a particulares
e a bens públicos.

O recente rompimento da barragem da Mineração Rio Pomba
Cataguases demonstra a importância de se exigirem, desde já, estas
garantias. Após o acidente, o Ministério Público está negociando um
Termo de Ajustamento de Conduta - TAC -, no qual a mineradora
deverá, no prazo de 30 dias, oferecer caução em dinheiro, ou outra
garantia no valor de R$2.000.000,00, a ser depositada em conta
judicial especialmente criada para esse fim. É evidente o risco e a
insegurança a que se submete a população mineira, ao se fazerem
essas negociações depois do desastre ocorrido, sem garantias reais
de que o empreendedor esteja capacitado para honrá-lo.

Para se ter uma idéia, do tamanho do problema, o relatório
divulgado em 19/1/2007, o valor calculado dos prejuízos só no
Município de Miraí alcança R$73.985.000,00, referentes apenas aos
danos da cidade. A cifra não inclui as perdas de móveis ou objetos
pessoais da população. Além de Municípios mineiros, a lama cruzou
as divisas e invadiu cidades do Rio de Janeiro. Valor muito superior,
portanto, aos R$2.000.000,00 acordados no TAC.

A proposta está em consonância com os dispositivos constitucionais
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federais e estaduais, pois, a partir da promulgação da Constituição
Federal em 5/10/88, as competências do Estado federado foram
significativamente ampliadas. Matérias que anteriormente eram
atribuídas com exclusividade à União passaram para a esfera da
competência legislativa dos Estados e dos Municípios. Assim ocorreu
com a legislação de proteção do meio ambiente, da fauna, da pesca,
de florestas, de defesa do solo, de controle da poluição e dos recursos
naturais e de responsabilidade por dano ao meio ambiente, nos
termos do art. 24, VII e VIII, da Carta Magna. Segundo esse
dispositivo constitucional, a União, os Estados e o Distrito Federal
podem legislar concorrentemente sobre tais matérias, cabendo à
União estabelecer as normas gerais e aos Estados e ao Distrito
Federal suplementá-las, para atender às suas peculiaridades,
podendo os Estados exercer a competência legislativa plena, na
hipótese de inexistência de lei federal sobre normas gerais. Da
mesma forma, não há que se falar em vício de inciativa, já que o tema
em questão não se encontra relacionado entre os da competência
privativa do Poder Executivo, enumerados de forma exaustiva no art.
66, III da Constituição do Estado.

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

PROJETO DE LEI Nº 36/2007
Dispõe sobre o período de cobrança do Imposto sobre a

Propriedade de Veículos Automotores - IPVA - e altera a Lei nº
12.735, de 30 de dezembro de 1997.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - A cobrança do Imposto sobre a Propriedade de Veículos

Automotores - IPVA - obedecerá à escala prevista nesta lei e ao que
dispuser a sua regulamentação.

Parágrafo único - Os veículos com placas de final 1 (um), 2 (dois) e
3 (três) pagarão o imposto no mês de março; os com placa de final 4
(quatro), 5 (cinco) e 6 (seis), no mês de abril; os com placa de final 7
(sete), 8 (oito), 9 (nove) e 0 (zero), no mês de maio.

Art. 2º - A cobrança de que trata esta lei, na forma prevista no
parágrafo único do seu art. 1º, dar-se-á a partir do ano seguinte ao da
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data de sua publicação, observado o que dispuser seu regulamento.
Art. 3º - O art. 9º da Lei nº 12.735, de 30 de dezembro de 1997, fica

acrescido dos seguintes parágrafos:
“Art. 9º - (...)
§ 1º - É assegurado ao contribuinte a apresentação de recurso no

caso de discordância do valor da base de cálculo, no prazo de trinta
dias contados da publicação das tabelas.

§ 2º - Publicada a decisão do recurso, após a data do vencimento da
primeira parcela ou da cota única com desconto, terá o contribuinte o
prazo de quinze dias contados da publicação para o pagamento,
sendo-lhe assegurados os benefícios previstos no art. 11 desta lei.”.

Art. 4º - O art. 10 da Lei nº 12.735, de 30 de dezembro de 1997, fica
acrescido do § 2º, passando o parágrafo único a § 1º:

“Art. 10 - (...)
§ 2º - Fica o Poder Executivo autorizado a reduzir a alíquota do

Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA -
prevista no inciso III deste artigo para até 1% (um por cento).”.

Sala das Reuniões, 8 de fevereiro de 2007.
Alencar da Silveira Jr.
Justificação: A cobrança do IPVA escalonada nos moldes propostos

se faz necessária. Administrativamente, medida semelhante tem sido
adotada ao longo dos anos, gerando expectativa no contribuinte
quanto à permanência, ou não, da regra.

Por outro lado, observa-se que há períodos, como o início de ano,
em que os gastos dos pais de família são acentuados com matrícula
escolar, material didático e IPTU, entre outros. As despesas com o
IPVA acarretam acumulação desses gastos e dificultam o seu
pagamento.

É necessário estabelecer regras claras, que não venham a sofrer
alterações a cada momento quanto à época de recolhimento de
tributos e que não gerem dificuldades para o contribuinte, o que se
pretende por meio deste projeto de lei.

Assim, contamos com o apoio de nossos pares à aprovação desta
justa proposição.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização
Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do
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Regimento Interno.
PROJETO DE LEI N° 37/2007

Institui a Política Estadual de Juventude no Estado de Minas Gerais
e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica aprovada a Política Estadual de Juventude, destinada

aos jovens mineiros com idade entre quinze e vinte e nove anos.
§ 1º - O Estado, em conjunto com as organizações juvenis,

procederá, de três em três anos, a avaliações periódicas da
implementação da Política Estadual de Juventude.

§ 2º - A primeira avaliação realizar-se-á no segundo ano de vigência
desta lei, cabendo às organizações juvenis, reunidas em Conferência
Estadual, sugerir medidas que aprimorem as diretrizes e metas.

Art. 2º - O Conselho Estadual de Juventude terá como membro nato
pelo menos um representante de entidades que atuam em áreas
diretamente relacionadas com a juventude.

Art. 3º - A Política Estadual de Juventude tem por objetivos:
a) incorporar integralmente os jovens ao desenvolvimento do

Estado, por meio de ações, programas e projetos voltados para os
aspectos humanos, familiares, sociais, educacionais, econômicos,
culturais, desportivos e religiosos;

b) articular os Poderes do Estado, organizações não
governamentais e sociedade civil para construção de políticas
públicas integrais de juventude;

c) construir espaço de diálogo e convivência plural eqüitativas entre
as diversas representações juvenis e entre estas e o governo;

d) criar programas universalistas que tratem o jovem como pessoa e
membro da coletividade;

e) garantir os direitos da juventude, considerando, de maneira
articulada, gênero, raça e etnia, em educação, trabalho e renda,
saúde, agricultura familiar, meio ambiente, terra, ciência e tecnologia,
cultura, desporto, lazer, participação política, entre outras;

f) garantir o protagonismo do jovem em todas as etapas de
elaboração das ações setoriais e intersetoriais.

Art. 4º - São prioridades da Política Estadual de Juventude, para os
próximos dez anos:
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a) erradicar o analfabetismo da população juvenil;
b) garantir a universalização do ensino público e gratuito, com a

crescente oferta de vagas e de oportunidades de educação
profissional complementar à educação básica;

c) elevar significativamente o número de jovens nas universidades
estaduais, democratizando o acesso através das cotas de 50%
reservadas aos alunos carentes, distribuídas entre os oriundos de
escolas públicas, os afro-descendentes e os portadores de
necessidades especiais;

d) incentivar o empreendedorismo juvenil e a participação política
dos jovens;

e) promover ações concretas de inserção do jovem no mercado de
trabalho;

f) promover atividades preventivas na área da saúde;
g) criar áreas de lazer e estimular o desporto de participação;
h) incentivar projetos culturais produzidos por jovens;
i) universalizar o acesso à inclusão digital;
j) criar Centros de Referência de Juventude como local visível da

implementação de políticas públicas;
l) garantir programa de transferência de renda destinado aos jovens

em situação de vulnerabilidade social.
Art. 5º - Com o objetivo de desenvolver a saúde integral do jovem, o

poder público desenvolverá e executará programas de esclarecimento
e atendimento ligados à sexualidade, DST, violência, abuso de
drogas, transtornos alimentares e saúde mental, devendo,
especificamente:

a) adaptar os serviços de saúde para o atendimento de jovens,
capacitando as equipes de atendimento e implantando horários
compatíveis com o trabalho e a escola;

b) capacitar os professores e profissionais de saúde a identificar a
ingestão abusiva e a dependência do álcool e de substâncias
entorpecentes;

c) desenvolver programas de saúde sexual e reprodutiva, abordando
a prevenção da gravidez precoce, o aborto, o planejamento familiar e
a escolha consciente de métodos contraceptivos e as doenças
sexualmente transmissíveis;
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d) implantar programas que amparem os jovens vítimas de abuso
sexual, violência doméstica e em situação de risco;

e) implementar programas que beneficiem os jovens em conflito com
a lei, e sua reintegração na comunidade por meio da participação
assistida nos programas sociais;

f) adotar no ambiente escolar medidas efetivas contra o comércio de
drogas lícitas e ilícitas;

g) implantar um serviço público 0800 de informação por telefone e
pela internet que possibilite a informação dos jovens;

h) disponibilizar e orientar a população sobre os exames e serviços
oferecidos pelo Sistema Único de Saúde à população jovem;

i) capacitar os agentes públicos a fim de prover apoio psicológico,
médico e social ao jovem da comunidade GLBTTT com relação ao
processo de descoberta sexual, visando a fortalecer sua livre
orientação e expressão sexual;

Art. 6º - A fim de ampliar o acesso do jovem à educação e cultura, o
poder público deverá:

a) assegurar o caráter público e gratuito da educação;
b) estimular a produção e execução de projetos culturais pelo jovem;
c) transformar as escolas públicas em centros de referência da

juventude, dotando-as de estrutura física e projetos pedagógicos
adequados para o desenvolvimento de atividades artístico-culturais,
inclusive nos finais de semana;

d) construir marcos regulatórios que se destinem a eliminar as
desigualdades sociais, como a criação de um fundo orçamentário para
a juventude, a implantação do ensino sobre a cultura e história
africana e afro-brasileira e indígena, a implementação da reserva de
cotas em instituições de ensino superior, e a viabilização do primeiro
emprego no mercado de trabalho;

e) criar o Programa Estadual de Inclusão de Jovens - ProJovem -,
destinado a executar ações integradas que propiciem aos jovens a
elevação do grau de escolaridade, visando à conclusão do ensino
fundamental e médio e à qualificação profissional;

f) ampliar a oferta de vagas nos cursos noturnos das instituições de
ensino estaduais;

g) garantir o acesso e a permanência no ensino superior, através de
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uma política de assistência estudantil;
h) garantir a meia passagem intermunicipal para o estudante nos

meios de transporte, rodoviário, fluvial e ferroviário;
i) criar bibliotecas comunitárias nas escolas estaduais;
j) elaborar uma política de inclusão digital que inclua a população

juvenil ribeirinha e do meio rural;
l) implementar a reforma curricular do ensino básico que considere

as temáticas demandadas pela população jovem, como noções
básicas de direitos civis, políticos e sociais, saúde, trabalho, gênero,
raça, diversidade sexual e cultural, participação e organização política
do Estado, arte e cultura;

m) desenvolver programas de erradicação do analfabetismo juvenil;
n) implantar núcleos de educação dentro das comunidades

quilombola, cabocla, ribeirinha, afro-brasileira, mestiça e indígena,
preservando e valorizando sua cultura e idioma;

o) capacitar os agentes educacionais, tanto no aspecto pedagógico
como no material didático, incluindo os temas gênero, orientação
sexual, etnia e raça;

p) garantir a participação dos jovens no processo de eleição para
diretor e reitor nas escolas e universidades públicas estaduais;

q) criar, ampliar e fiscalizar mecanismos que garantam recursos
para financiamento de programas de bolsas de iniciação científica,
pesquisas e extensão para jovens, ampliando a oferta e o valor;

r) criar escolas de ensino médio nas cidades com população acima
de 8.000 habitantes;

s) disponibilizar a orientação vocacional e informações sobre as
profissões para os jovens do ensino médio;

t) garantir e incentivar a pesquisa e extensão nas universidades
estaduais;

u) criar espaços públicos de convergência cultural e artística,
principalmente nas periferias urbanas, em áreas rurais e no interior,
com infra-estrutura adequada para a realização de eventos diversos,
como apresentações teatrais, oficinas, palestras, shows, festivais,
mostras literárias, de vídeo e artesanato;

v) implantar a alimentação escolar para as escolas estaduais de
ensino médio;
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x) implantar o Projeto Escola de Fábrica estadual, com a finalidade
de prover a formação profissional inicial e continuada de jovens de
baixa renda com idade entre 15 e 29 anos, mediante cursos
ministrados em espaços educativos instalados no âmbito de
estabelecimentos produtivos urbanos ou rurais;

z) incluir e ampliar a participação, nos programas públicos de
formação profissional, de jovens que cumpram ou cumpriram medidas
sócio-educativas.

Art. 7º - O esporte é um direito social, caracterizado pelo dever do
Estado de fomentar as práticas desportivas formais e não formais,
como o desporto educacional, o desporto de participação e lazer e o
desporto de rendimento, priorizando:

a) criação e melhoria da infra-estrutura esportiva das escolas, com
modernização do espaço físico, realização de concurso para
professores especializados e disponibilização de acompanhamento
médico;

b) criação da Bolsa-Atleta, para o atleta não profissional em
formação, maior de 14 e menor de 20 anos, com controle de
freqüência mínima dos estudantes de 75% do total de horas letivas;

c) destinação para o esporte de percentual da arrecadação bruta da
Loteria do Estado de Minas Gerais;

d) garantia do percentual de recursos gerados pelas leis de incentivo
ao esporte para políticas públicas na área do esporte e lazer
planejados, implementados e monitorados pelos Conselhos
Municipais, Estaduais e Federais da Juventude;

e) criação de infra-estrutura esportiva para os jovens das
comunidades indígena, quilombola, cabocla, ribeirinha, afro-brasileira
e mestiça, respeitando sua cultura;

f) formação de jovens como monitores de esporte e lazer;
g) criação de mecanismos que visem a estimular a prática do

esporte feminino e por jovens com deficiência física;
h) estímulo à realização de competições estaduais;
i) criação do Programa Segundo Tempo estadual, nos moldes do

programa federal do Ministério dos Esportes, propiciando a
permanência do jovem na escola, com a prática de esportes, aulas de
reforço e alimentação.
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Art. 8º - O Estado deverá contribuir para a inserção do jovem no
mercado de trabalho, por meio de, prioritariamente:

a) desburocratização do acesso ao microcrédito para os jovens,
mediante projeto ou plano de negócios, de acordo com critérios que
estimulem a permanência do jovem na escola e a fixação do jovem no
seu local de origem;

b) criação do Programa de Geração de Emprego e Renda - Proger-
estadual, destinado a financiar quem quer iniciar ou investir no seu
próprio negócio, na área urbana ou rural;

c) ampliação das vagas para estágio na administração pública
estadual;

d) assinatura de convênio com os Serviços Nacionais de
Aprendizagem (Sistema S), visando a disponibilizar percentual das
vagas de seus cursos para o atendimento gratuito de jovens não-
aprendizes com dificuldades econômicas;

e) incentivo à formação de cooperativas de jovens, associações de
trabalho, redes de economia solidária;

f) promoção do intercâmbio entre países, priorizando o Mercosul,
possibilitando a formação profissional, bem como a geração de
empregos e estágios para jovens brasileiros no exterior;

g) fomento à formação e à consolidação de pólos de incubadoras de
empresas de base tecnológica e de empresas-juniores, nas
instituições de ensino superior e de educação profissional;

h) criação do selo “amigo jovem” para empresas que tenham em
seus quadros percentual significativo de jovens em primeiro emprego,
estagiários e aprendizes;

i) garantia da permanência do jovem no campo, assegurando a
sucessão hereditária da agricultura familiar, com maior investimento
financeiro, construção de um modelo de desenvolvimento sustentável
do ponto de vista ambiental, social, econômico e cultural,
intensificação do processo de Reforma Agrária e Regularização
Fundiária e incentivo de pesquisas e auxílio técnico para o meio rural.

Art. 9º - Para assegurar o protagonismo e a participação juvenil, o
poder público deverá:

a) garantir e apoiar a participação juvenil efetiva na elaboração das
políticas públicas, através de seminários, fóruns e debates;
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b) promover a formação continuada dos membros que atuam nos
conselhos de juventude;

c) estimular a participação dos estudantes no processo de gestão
educacional;

d) sensibilizar a direção das escolas públicas estaduais para que
facilitem a criação de entidades de representação estudantil, bem
como disponibilizem o espaço para sua sede;

e) garantir espaço nos meios de comunicação oficiais.
Art. 10 - Com o objetivo de divulgar e consolidar os direitos humanos

dos jovens, o Estado deverá:
a) criar mecanismos eficazes de repressão da prática do turismo

sexual e do trabalho escravo;
b) criar mecanismos que assegurem a educação inclusiva e a

acessibilidade arquitetônica, social e comunicacional dos jovens com
deficiência;

c) combater a discriminação racial, de gênero e em relação à
orientação sexual no âmbito dos espaços públicos;

d) promover a formação em direitos humanos dos quadros da
Polícia Militar e Civil focando a violência institucional;

e) criar departamentos especializados nas delegacias contra
práticas homofóbicas;

f) criar mecanismos públicos de proteção aos direitos humanos,
capacitando os profissionais das varas de infância e juventude e
Conselhos Tutelares, para contornar as circunstâncias dos conflitos
oriundos dos relacionamentos entre pais e filhos da comunidade
GLBTTT;

g) capacitar os profissionais da área de saúde e segurança pública,
bem como os demais servidores públicos, quanto à abordagem e ao
tratamento dispensado ao jovem da comunidade GLBTTT;

h) criar espaços nos Centros de Referência para a comunidade
GLBTTT;

i) implantar o “Disque Direitos Humanos”;
j) garantir uma educação pública que proporcione a construção da

sexualidade.
Art. 11 - Com relação ao jovem índio e ao jovem afro-brasileiro, o

Estado tem o dever de:
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a) assegurar aos jovens índios efetivo acesso aos serviços de
saúde, educação e assistência social e às oportunidades de trabalho,
respeitando seus valores culturais;

b) implantar diretrizes curriculares de educação escolar indígena que
garantam o sistema bilíngüe (língua de origem e português), materiais
didáticos específicos e professores do próprio meio com
conhecimento histórico, cultural e lingüístico;

c) garantir a posse, demarcação, homologação e manutenção das
terras indígenas;

d) viabilizar a realização dos jogos indígenas;
e) acelerar os processos de identificação e reconhecimento das

comunidades quilombolas;
f) garantir os programas de assistência à saúde dos jovens afro-

brasileiros, capacitando os agentes para atendimento das doenças
prevalentes na população afro-brasileira, e incluindo o quesito cor e
etnia nos formulários de atendimento do SUS;

g) criar mecanismos de acesso e permanência aos jovens afro-
brasileiros na escola e na universidade, adotando programa de ações
afirmativas.

Art. 12 - São diretrizes para a atuação do Estado, com relação ao
jovem rural, camponês e ribeirinho:

a) erradicação do analfabetismo entre os jovens rurais;
b) capacitação permanente dos educadores a fim de garantir as

especificidades regionais;
c) garantia de escolas rurais de ensino fundamental e médio, com

infra-estrutura adequada e inclusão digital;
d) garantia do transporte público para os jovens do nível

fundamental e médio;
e) interiorização da universidade pública com cursos e metodologias

voltadas às diversas realidades da agricultura familiar;
f) disseminação, incentivo e apoio às experiências de metodologia

da alternância, como as Casas Familiares Rurais e programas
similares ;

g) promoção da educação no campo, com a capacitação para a
gestão e o planejamento da propriedade, a intervenção em toda a
cadeia produtiva, desde a produção até a comercialização, e estímulo
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do associativismo, cooperativismo e economia solidária;
h) implementação de programa de elevação da escolaridade, de

profissionalização e de inclusão cultural de jovens rurais, camponeses
e ribeirinhos;

i) instituição do programa primeiro emprego para a realidade do
campo, incentivando o artesanato, o ecoturismo e o turismo rural
sustentável, viabilizando a criação das pequenas agroindústrias e a
certificação da produção da agricultura familiar;

j) promoção regular de ações para obtenção de documentação para
a juventude rural.

Art. 13 - O Estado deverá adotar as seguintes iniciativas, com
relação à jovem mulher:

a) promover ações destinadas a aumentar a proporção de mulheres
nas funções e cargos da administração pública estadual;

b) incluir nas escolas públicas atividade curricular objetivando a
discussão e conscientização da questão de gênero, violência contra a
mulher, direitos sexuais e reprodutivos;

c) garantir atendimento integral, humanizado e de qualidade às
mulheres jovens em situação de violência e em situação de rua, no
âmbito da saúde;

d) implementar, nas Delegacias da Mulher, um departamento com a
finalidade de intermediar a relação entre os casais;

e) promover anualmente cursos de capacitação e reciclagem para
os profissionais da saúde, educação, segurança pública e assistência
psicossocial;

f) promover ações e campanhas de conscientização contra a
violência, turismo sexual, tráfico e exploração de mulheres.

Art. 14 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 8 de fevereiro de 2007.
André Quintão
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, do Trabalho e de

Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art.
102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 38/2007
Dispõe sobre a criação de Central de Empregos, para pessoas

portadoras de necessidade especiais e dá outras providências.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a criar a Central de

Empregos, para pessoas portadoras de necessidades especiais,
visando a facilitar sua inserção no mercado de trabalho.

Art. 2.º - A Central de Empregos, criada por esta lei, fará
levantamento de eventuais

vagas para trabalhadores portadores de necessidades especiais.
§ 1.º - Toda pessoa portadora de necessidades especiais, residente

e domiciliada no Estado, poderá utilizar-se da referida Central,
bastando para isso que nela se inscreva em cadastro próprio.

§ 2º - As empresas, as indústrias, as pessoas físicas e jurídicas
interessadas no contratação desses trabalhadores disporão de
cadastro específico.

Art. 3º - As despesas com a execução desta lei correrão à conta das
dotações orçamentárias específicas.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 8 de fevereiro de 2007.
Eros Biondini
Justificação: Pessoas portadoras de necessidades especiais que

não inibam a atividade profissional podem e devem encontrar no
trabalho uma fonte de satisfação pessoal e uma oportunidade de
afirmação por meio do emprego útil de seu tempo.

A ciência atual não recomenda a inatividade e condena a
passividade e a inócua piedade em relação aos portadores de
necessidades especiais, que merecem respeito e apoio.

A terapia do trabalho, por sua vez, funciona de maneira efetiva,
devolvendo à pessoa vitimada por algum tipo de necessidade especial
a sua autoconfiança, incorporada que está às forças produtivas do
País.

Com a criação da Central de Empregos, podem as empresas
oferecer oportunidade a esses trabalhadores que, aliás, surpreendem
quanto ao nível de comprometimento e dedicação ao trabalho,
revelando-se excelentes profissionais.

Por essas razões, peço e espero o apoio de meus nobres pares à
aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 39/2007
Dispõe sobre a isenção do Imposto sobre Operações Relativas à

Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS,
relativo às operações destinadas à aquisição de próteses e órteses.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - 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 -,
às operações internas com os produtos próteses e órteses, quando
adquirido por pessoa portadora de necessidade física especial.

Art. 2º - A isenção de que trata esta lei será concedida diretamente
ao portador de necessidade especial ou por seu representante legal,
na forma de regulamento.

Art. 3º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
noventa dias.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 8 de fevereiro de 2007.
Gustavo Valadares
Justificação: A proposição em causa tem por objetivo ampliar o

acesso dos portadores de necessidades especiais à aquisição de
próteses e órteses, tendo em vista que esses equipamentos, por
vezes, têm custos elevados que dificultam sua aquisição. Entretanto,
tais equipamentos ajudariam a mitigar as dificuldades destes
cidadãos.

Cabe destacar que a concessão desse benefício não se trata de
renúncia fiscal, mas sim uma forma do governo do Estado prover
assistência social àqueles que necessitam de equipamento, aparelho
ou material do tipo próteses ou órteses para desenvolverem suas
atividades diárias com mais efetividade, o que proporcionará sua
inclusão na sociedade.

A aprovação desta proposição, com certeza, deixaria o Estado de
Minas Gerais na vanguarda quanto ao atendimento de portadores de
necessidades especiais. Pelo mérito deste projeto, espero pelo apoio
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dos nobres colegas da Casa Legislativa mineira.
- 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 40/2007
Dispõe sobre a destinação e o incentivo à produção de pavimento

asfáltico, com a utilização de pneumáticos inservíveis.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Esta lei trata da destinação e do incentivo à produção de

pavimento asfáltico, com a utilização de pneumáticos inservíveis.
Parágrafo único - A destinação final de pneumáticos inservíveis

recolhidos pelas empresas fabricantes e importadoras, em
atendimento aos termos da Resolução nº 258, do Conselho Nacional
do Meio Ambiente - Conama -, de 26 de agosto de 1999, deverá ser
realizada na forma prevista nesta lei.

Art. 2º - Os pneumáticos inservíveis deverão ser destinados à
pavimentação asfáltica, na proporção mínima de 70% (setenta por
cento) do total recolhido, observadas as quantidades e os prazos
fixados pela Resolução n° 258, de 1999.

Art. 3º - O Conselho Estadual de Política Ambiental – Copam -, e a
Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável - Semad -, através de seus órgãos, promoverão o
incentivo ao uso do produto pneumático na produção de pavimento
asfáltico, objetivando sua utilização em obras do setor público ou
privado.

Art. 4º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
noventa dias da sua vigência.

Art. 5º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão a
conta de dotações orçamentárias próprias.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 8 de fevereiro de 2007.
Gustavo Valadares
Justificação: Nos tempos atuais, a preocupação com qualidade de

vida e do meio ambiente é tema recorrente nas discussões
acadêmicas e políticas. Nesse contexto, a destinação final de resíduos
sólidos deve ter atenção especial.
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Entre os diversos tipos de resíduos produzidos pelo homem em sua
atividade diária encontram-se as carcaças de pneu inservíveis. Este
elemento de difícil degradação, além de ser vetor de doenças infecto-
contagiosas - como a dengue - oferece enorme prejuízo a natureza e
à saúde pública, ao serem descartados ou queimados.

Atualmente já existe a possibilidade de reaproveitamento integral de
seus elementos (borracha, aço e poliéster). Merece destaque a
borracha, que se utilizada na produção de asfalto, produz um
pavimento de excelente qualidade, com alto índice de elasticidade,
prolongando a vida útil do pavimento e melhorando a segurança de
tráfego.

Cabe destacar que o governo federal, mediante a Resolução n° 258
de 1999, estabeleceu um cronograma, objetivando promover um
progressiva coleta dos pneus inservíveis a cargo das empresas
fabricantes ou importadoras, encarregando-as de conferir uma
destinação final ambientalmente adequada.

Neste sentido faz-se necessário estabelecer, no âmbito do Estado
de Minas Gerais, normas para destinação dos pneumáticos inservíveis
recolhidos na forma da referida resolução.

É o que pretende esta proposição, cujo benefício ao meio ambiente
está claro.

Espero que tenha ela o apoio dos nobres Deputados.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Meio

Ambiente e de Transporte para parecer, nos termos do art. 188, c/c o
art. 102, do Regimento Interno.

REQUERIMENTO
Do Deputado André Quintão, solicitando a alteração do nome da

Comissão do Trabalho, Previdência e Ação Social para Comissão de
Trabalho, Previdência e Assistência Social. (- À Mesa da Assembléia.)

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados
Gustavo Valadares (24), Alencar da Silveira Jr. (56) e Carlos Mosconi.

Oradores Inscritos
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Paulo Guedes.

O Deputado Paulo Guedes - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
imprensa, telespectadores da TV Assembléia, primeiramente
agradeço aos mais de 46 mil eleitores que me escolheram para
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representá-los. Agradeço, também, à bancada do PT pela indicação
unânime do meu nome para ocupar a Liderança da Minoria.

Sr. Presidente, o Norte mineiro sofre, hoje, com os efeitos dos
quatro meses da chuva que atinge o Estado, especialmente as
cidades de São Francisco, Januária, Manga e Itacarambi, entre
outras.

Nesta minha estréia como Deputado Estadual, pela primeira vez
ocupando esta tribuna, coloco-me à disposição do povo norte-mineiro,
especialmente das cidades de Januária e de São Francisco, os dois
Municípios mais atingidos da nossa região, para que, em conjunto,
implementemos as medidas necessárias para um atendimento justo
aos milhares de desabrigados na região. Coloco-me, também, à
disposição para, juntamente com a defesa civil nacional, procurarmos
os recursos necessários a fim de amenizar o sofrimento do povo de
Januária, São Francisco, Manga e toda a região ribeirinha atingida
pelas chuvas dos últimos dias.

A questão de Januária é ainda mais grave, pois, além da cheia do
São Francisco, que deixou centenas de desabrigados nas ilhas que
cortam o Município, temos também um outro problema: o
transbordamento do Rio Quebra Cumbuca, na noite de domingo para
segunda-feira. Por coincidência, eu estava nesse dia em Januária e
amanheci o dia lá. Para sair para Montes Claros, o meu carro quase
foi invadido pelas águas que inundaram a cidade.

Pude ver de perto a situação calamitosa em que se encontra a
cidade de Januária. Ocupo, assim, esta tribuna para, num esforço
conjunto dos governos federal e estadual, dos nossos órgãos
responsáveis, arrumarmos uma solução para a região o mais rápido
possível no que se refere essa questão.

O Deputado Carlos Pimenta (em aparte) - Em primeiro lugar,
gostaria de cumprimentá-lo pela presença nesta Casa, legitimamente
promovida pelo povo de Minas Gerais. Eu o conheço há tantos anos,
sei do seu trabalho como Vereador da cidade de Manga, como
Presidente  da Associação dos Vereadores da Área Mineira da
Sudene - Avams - e, principalmente, da sua garra. Portanto a
Assembléia ganhou muito com sua presença aqui hoje.

Cumprimento-o, também, pelo conteúdo do seu pronunciamento,
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principalmente no tocante à situação difícil por que passam as cidades
do Norte de Minas, de maneira muito especial Januária. Temos a
honra e o prazer de dividir a representação dessa região com V. Exa.
e com outros Deputados desta Casa.

Chamo a atenção do Presidente e de V. Exa. para o fato de que, na
primeira reunião, solicitamos à Mesa a constituição de uma comissão
especial para dar suporte aos Municípios que vêm sofrendo com as
chuvas. Tal pedido já foi votado e deliberado pela Mesa.

Curiosamente, em nossa região temos uma luta histórica, homérica,
contra a seca. V. Exa. ocupou com muita competência o cargo de
Superintendente do DNOCS naquela região; fez um bom trabalho.
Temos o costume de lutar. Sabemos até lutar contra as adversidades
da seca. Então, para nós, essa questão das enchentes é algo novo,
pois nunca as tivemos, a não ser em 1979. Já se vão muitos anos, e
novamente o São Francisco e seus afluentes transbordam.

Acabei de falar com o Deputado André Quintão, para constituirmos
urgentemente essa comissão e reunirmos órgãos como o DER e a
Ruralminas, a fim de se fazerem vistorias nas estradas que estão
acabadas em nossa região. Os flagelados, desabrigados da seca,
estão passando fome e todo o tipo de necessidades.

Então, aproveito o pronunciamento de V. Exa., para cumprimentá-lo
e pedir à Presidência que, logo após a nossa reunião ordinária,
possamos constituir urgentemente essa comissão, porque, do
contrário, ela não terá razão de ser. Se a comissão é especial para
atender de forma urgente aos problemas causados pelas enchentes,
deixar para depois fá-la-á perder o sentido. Parabéns! Será um prazer
trabalharmos juntos, principalmente em temas iguais a esse.

O Deputado Paulo Guedes - Quero agradecer ao Deputado Carlos
Pimenta o aparte e parabenizá-lo pela iniciativa de solicitar a
instalação de uma comissão especial, a qual terá nosso apoio e nossa
solidariedade. Aproveito também para ressaltar e fazer um
chamamento aos outros companheiros Deputados do Norte de Minas,
para que, juntos, consigamos fazer um trabalho da união da nossa
bancada com os sete Deputados da Casa, juntamente com a
Deputada Elbe Brandão, que assumiu a Secretaria Extraordinária para
o Desenvolvimento dos Vales do Jequitinhonha, do Mucuri e do Norte
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de Minas, a fim de nos ajudar nessa questão.
Quero ainda aproveitar esta oportunidade para lembrar do problema

das estradas do Estado, especialmente a BR-135, no trecho de
Itacarambi, Manga, Montalvânia, São João das Missões, Miravânia e
Juvenília. Gostaria de lembrar que, com a edição da Medida nº 82
pelo governo Fernando Henrique Cardoso, essa estrada também foi
incluída na estadualização. Para nós, especialmente, os Municípios os
quais citei tiveram uma triste experiência, pois, há quase cinco anos,
naquele trecho de Itacarambi, Manga e Montalvânia, não passa
sequer uma máquina. Esse trecho ainda não foi asfaltado e, como já
disse, há quase cinco anos se encontra em total abandono por parte
do governo do Estado. Há uma briga judicial. Com a Medida nº 82,
essa estrada foi estadualizada, mas o governo do Estado não assumiu
esse trecho, apenas o que já estava pronto - Itacarambi-Januária,
Januária-Montes Claros -, que está sinalizada com placas do governo
do Estado. O trecho de Itacarambi, São João das Missões, Manga,
Montalvânia e Juvenília encontra-se em total abandono há quase
cinco anos.

Gostaria de fazer um apelo ao governo do Estado e ao governo
federal. Ao final do ano passado, foi tomada uma medida pelo governo
federal. Num esforço concentrado, e aqui quero destacar o papel do
Deputado Federal Virgílio Guimarães, conseguimos fazer com que o
DNIT realizasse uma licitação para manutenção emergencial nessa
estrada. A licitação foi realizada no final do ano passado, e estamos
aguardando a ordem de serviço. Preciso discutir essa questão
urgentemente para que possamos encontrar um denominador comum.

Vi nos jornais ontem que o Senador Eliseu Resende está levantando
a discussão da estadualização de outras rodovias. Gostaria de frisar e
chamar a atenção de todos quanto ao fato de que, antes de
estadualizar, precisamos discutir como funcionará essa
estadualização. Não queremos que a experiência do povo de São
João das Missões, Manga, Montalvânia, Miravânia e Juvenília se
estenda para o restante do Estado. Por isso peço a compreensão e o
apoio do DER e do DNIT para, juntos, encontrarmos uma solução
urgente para a BR-135, não só para o trecho de Itacarambi-Manga-
Montalvânia, mas também para o trecho que liga Montes Claros à BR-
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040, passando pelo trevão de Curvelo. Essa estrada também
encontra-se em situação caótica, precisando urgentemente da sua
completa restauração. A Associação Comercial e Industrial de Montes
Claros já deu o primeiro passo, cedendo ao DNIT um projeto completo
para sua estruturação. Agora esperamos que o governo do Estado e o
governo federal procurem uma solução em conjunto.

Tive a boa notícia de que o Vice-Presidente José Alencar garantiu
que esse trecho será colocado no PAC. É importante não deixarmos
essa discussão parar por aqui. Com a resolução dos problemas da
BR-135, os maiores problemas do Estado estarão solucinados. Essa é
a principal BR que corta o Estado, ligando Minas Gerais à Bahia, ao
Maranhão e ao Rio de Janeiro. Fica aqui esse registro para que,
juntos, possamos encontrar uma solução correta para o problema das
BRs do nosso Estado.

Poderíamos pegar como exemplo o programa Luz para Todos.
Nesse programa, o Ministério das Minas e Energia, o governo federal
e a Cemig desenvolvem uma grande parceria. Esse programa já
atendeu cerca de 176 mil famílias em nosso Estado e agora abriu
novas inscrições para atender mais 80 mil famílias do Norte de Minas,
Vale do Jequitinhonha, Mucuri, Noroeste e Alto Rio Doce, até o final
do ano. Que esse exemplo bem coordenado possa ajudar o DNIT e o
DER a resolver o problema das nossas estradas. Não podemos ficar
brigando para saber de quem é a responsabilidade, mas temos de
procurar, juntos, a solução adequada para os problemas.

A nossa bancada, do PT, está à disposição para estabelecer junto
com as demais um entendimento para que o governo estadual e o
federal falem a mesma língua quando se tratar da questão das
estradas de Minas Gerais. Muito obrigado.

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

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, Deputado José Henrique,
Sras. Deputadas, Srs. Deputados, aproveito que ocupo pela primeira
vez, nesta legislatura, a tribuna da Assembléia Legislativa para saudar
as novas Deputadas e os novos Deputados que se unem a nós nesse
trabalho no Parlamento em favor do povo de Minas Gerais. Quero dar
as boas-vindas a todos, sabendo que teremos pela frente um tempo
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de muito trabalho, em que desejo felicidades a todos. Quero saudar
também a todos os que acompanham esta reunião da Assembléia,
aqui e pela TV.

Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, quero tratar de
alguns assuntos. Tivemos oportunidade, no final do ano, de alertar o
povo de Belo Horizonte, especialmente, para algumas questões.
Lamentavelmente, o que mostramos desta tribuna acabou se
confirmando.

Em certo momento, entre o primeiro e o segundo turno da
campanha presidencial, quando a Prefeitura liberou para as bancas e
locais apropriados o talão Faixa Azul de Belo Horizonte, tivemos
oportunidade de denunciar desta tribuna a existência de uma
manipulação. Como a campanha não se decidiu no primeiro turno,
todos os talões enviados para os postos de venda no Município foram
cobertos com uma tarja. Tirando-a, vimos que haveria um aumento.
Pois bem, avisamos que tal aumento viria, e veio, está aqui: 15%.
Quinze por cento é o aumento do estacionamento na cidade, ou seja,
aconteceu aquilo sobre o que já avisávamos ao povo. A Prefeitura
aguardou o segundo turno, esperou um tempo para aumentar o
estacionamento rotativo em Belo Horizonte.

O levantamento feito mostra que é mais barato estacionar em
estabelecimentos particulares que nas ruas, que foram tomadas para
tornarem-se uma forma de arrecadação para a Prefeitura. Essa é a
situação que temos. O cidadão e a cidadã estacionam o carro, têm
que pagar, mas não recebem nenhuma garantia nem têm nenhum
direito se o carro é roubado. Esse cidadão hoje estará lucrando se
parar em um estacionamento privado, com garantia, seguro, em vez
de parar nas ruas.

As ruas, que pertencem ao povo, foram tomadas por um partido,
pela Prefeitura, que agora cobra dele. Como explicar esse aumento,
que já havia ocorrido? Vimos o recuo por conta de uma mudança na
questão eleitoral. Todos os jornais publicaram essa notícia.

Há mais. Nas viagens que tive a oportunidade de fazer a outras
Capitais, pude observar que talvez Belo Horizonte seja a Capital que
tem hoje um dos piores transportes coletivos do Brasil e que é o
segundo mais caro. É algo impressionante. O trabalhador e a
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trabalhadora de Belo Horizonte estão sofrendo e sendo penalizados
com um transporte coletivo horrível e caro. É comum hoje vermos nas
avenidas de Belo Horizonte pessoas, que não utilizam mais o
transporte coletivo por causa do preço, o segundo mais alto do Brasil.

Vejam que não há nenhuma ação da Prefeitura de Belo Horizonte
para melhorar o transporte coletivo. Prestem atenção: o tão anunciado
Plano de Aceleração do Crescimento - PAC - do governo federal traz
para Belo Horizonte mais 3km de linha do metrô, metrô abandonado e
esquecido. O trabalhador e a trabalhadora desta Capital, que
precisam do transporte coletivo, que necessitam deslocar-se para o
trabalho, contam com o metrô que menos recebe recursos federais.
Que situação essa em que se encontra o transporte coletivo de Belo
Horizonte!

Deputada Gláucia Brandão, Deputado Délio Malheiros, há alguns
anos eu quis chamar a atenção para a solução criada pela Prefeitura
de Belo Horizonte para o transporte coletivo da Capital. Como Belo
Horizonte não pode pagar o valor do transporte da Região
Metropolitana, o que foi feito? Uma câmara de compensação tarifária
só para Belo Horizonte. A Região Metropolitana foi abandonada. O
morador e a moradora de Ribeirão das Neves, Contagem, Sabará ou
Santa Luzia, que trabalhavam em Belo Horizonte, tiveram, a partir
daquele momento, de pagar um preço maior do que o preço cobrado
em Belo Horizonte. Uma contramão de tudo o que acontece no
mundo. Essa é uma gestão ultrapassada, uma gestão de marcha à ré,
muitas vezes conceituada como boa de serviço.

Agora, no final do ano, estourou uma dívida da Câmara de
Compensação Tarifária de Belo Horizonte, não da Região
Metropolitana. Houve uma negociação. Os empresários abriram mão
de uma dívida de R$500.000.000,00. É possível, Deputado Délio
Malheiros?

O Deputado Délio Malheiros (em aparte) - Deputado João Leite, V.
Exa. tem inteira razão, lembrando que Belo Horizonte tem a segunda
passagem mais cara do Brasil. Mesmo assim, conseguiu gerar uma
dívida, segundo a Prefeitura, para com as empresas de ônibus, de
R$500.000.000,00. A Prefeitura encaminhou esse projeto à Câmara -
com o meu voto contrário, evidentemente - em que ela ia pagando as
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empresas de ônibus até parcelas prescritas dessa câmara de
compensação. As parcelas antes de 1999 já eram controvertidas, mas
já estavam prescritas. E a Prefeitura de Belo Horizonte, com a
moralidade que sempre pregou, pagando aos empresários, perdoando
dívida de ISS dos empresários para com a Prefeitura, situação que ela
não permite ao cidadão comum. Pois o cidadão comum que deve à
Prefeitura está sujeito aos rigores da lei: à execução, à penhora dos
seus bens e, às vezes, até do seu salário. Mas quando a dívida é de
empresário, a Prefeitura vem com a benesse do encontro de contas,
aliás o que sempre criticaram, em Minas Gerais, entre a Mendes
Júnior e o Estado em 1998. Então, a Prefeitura dá essa benesse para
os empresários, perdoa dívidas. E as dívidas prescritas foram pagas
pela Prefeitura. Essa é a Prefeitura que conhecemos: tem a segunda
passagem mais cara do Brasil e trata o devedor, quando grande
empresário, com tapete vermelho. Quando se trata do pequeno
devedor do IPTU, há execução fiscal, execução dos bens dos
pequenos contribuintes.

V. Exa. tem inteira razão em levantar essa situação, pois, quando
falamos sobre ônibus em Belo Horizonte, os empresários têm
tratamento extremamente privilegiado: recebem a segunda maior
passagem do Brasil e, quando devem ao Município, têm tratamento
VIP. V. Exa. tem inteira razão quando aborda esse tema.

O Deputado João Leite - Obrigado, Deputado Délio Malheiros.
V.Exa. trouxe mais dados para a manifestação que fazemos da
tribuna da Assembléia Legislativa. É importante sua voz, a nossa voz,
em favor da trabalhadora e do trabalhador de Belo Horizonte. Nunca,
na história da cidade, houve a precarização da habitação como ocorre
neste momento.

Momento em que Belo Horizonte sai da Câmara de Compensação
Tarifária da Região Metropolitana, colocando um preço de passagem
diferenciado, o que daria uma folga para o caixa da Prefeitura, embora
isso não esteja demonstrado pela dívida da Prefeitura com as
empresas de ônibus, que cresce cada vez mais.

Há algo que me intriga muito nessa questão: nenhuma palavra da
Prefeitura de Belo Horizonte em favor do metrô da cidade. São quatro
anos de governo federal com o mesmo partido que o Prefeito, e
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nenhuma palavra em favor do nosso metrô para seu crescimento,
para o ramal Calafate-Barreiro tão aguardado pela população de Belo
Horizonte. A população do Barreiro tem de ficar dentro dos ônibus da
Av. Amazonas, aonde há um apagão. Ela não anda em horário de
pico, assim como o restante da cidade, que está carente há tantos
anos de obras.

Hoje a obra que existe em Belo Horizonte é a do governo do Estado,
a Linha Verde, que traz outra situação para o Norte da Região
Metropolitana de Belo Horizonte, há anos aguardando obras viárias.
Hoje há um nó no trânsito da cidade. Ninguém anda para lugar algum.
A região Centro-Sul, em determinado momento do dia, pára por falta
de obras.

O Deputado Carlin Moura (em aparte) - Reforço a preocupação de
V. Exa. em relação ao transporte coletivo das grandes cidades. O
problema não é inerente à Capital mineira. Ele também ocorre na
Capital de São Paulo. Saliento uma questão atual e pertinente que diz
respeito ao transporte intermunicipal.

O transporte que liga Contagem a Belo Horizonte é um exemplo. Em
Contagem, quase 70% das linhas são gerenciadas pelo DER e
vivemos os mesmos problemas: altas tarifas, falta de lotações e uma
câmara de compensação tarifária que também joga o preço da
passagem para cima do trabalhador. O debate do transporte coletivo
da Região Metropolitana deve ser ampliado. Precisamos colocar
juntos Municípios e DER para resolver o grande problema do
trabalhador que depende do transporte coletivo para deslocar-se.
Muito obrigado, Deputado João Leite.

O Deputado João Leite - Obrigado, Deputado Carlin Moura.
Falávamos sobre isso no início do pronunciamento. Temos um
momento na história da Região Metropolitana, que é a saída de Belo
Horizonte, em que o PT decide fazer uma câmara de compensação
tarifária apenas para Belo Horizonte, esquecendo-se da Região
Metropolitana, o que causou esse desequilíbrio. Parecia ser uma
solução para Belo Horizonte, mas não foi, pois os empresários de
ônibus, bondosamente, deixaram uma dívida de R$500.000.000,00
que a Prefeitura de Belo Horizonte tinha para com eles.

A Região Metropolitana precisa do metrô. São Paulo já tem a Linha
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4, e estamos falando de 27km de metrô em Belo Horizonte. Em
Caracas, o governo federal está investindo quase 500 milhões, que já
tem a Linha 4. Espero que nosso metrô chegue a Ribeirão das Neves,
a Justinópolis e à região Sul de Belo Horizonte. E que a Prefeitura de
Belo Horizonte levante a voz: “Presidente Lula, onde estão os
recursos para o transporte coletivo da Região Metropolitana de Belo
Horizonte?”. Muito obrigado.

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

O Deputado Doutor Rinaldo - Sr. Presidente, caros colegas, é um
prazer iniciar meu trabalho nesta tribuna. Quero comunicar que,
agora, sou Deputado do PSB. Ao chegarmos, vimos a necessidade de
compor uma bancada e reunimos alguns companheiros. Entre os
partidos, vimos que o PSB era um partido de tradição, com
sustentação e história política. Nós, quatro Deputados, compusemos a
bancada do PSB junto com o Deputado Wander Borges, nosso Líder.

Gostaria também de agradecer ao Governador Aécio Neves por ter
voltado atrás em uma medida que prejudicaria a região Centro-Oeste,
uma vez que Divinópolis é sede da Superintendência Estadual de
Fazenda. No início deste segundo mandato, seriam suspensas três
superintendências por questões administrativas e economia de
recursos. Em Divinópolis houve uma mobilização, em que eu e o
Deputado Domingos Sávio estivemos presentes com representantes
de classes e associações comerciais, para tentar evitar que a região
perdesse essa superintendência. Lá esteve o Secretário Adjunto, que
nos explicou que a região não teria perdas, mas que nossa
superintendência seria mudada para a Grande BH. Conversei com o
Deputado Domingos Sávio após essas reuniões, e decidimos que nos
reuniríamos com o Secretário e o Governador. Mas, graças ao bom-
senso do Governador, não precisamos chegar a esse ponto, pois
voltou atrás, talvez por perceber que algum trabalho poderia ser
prejudicado. E atendeu às cidades de Uberaba e Governador
Valadares. As três superintendências que seriam extintas continuam
fazendo parte da Secretaria de Fazenda.

O Deputado Domingos Sávio (em aparte) - Prezado amigo, é uma
alegria tê-lo como companheiro de trabalho. Trilhamos juntos a luta
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pelas causas públicas, fomos Vereadores em Divinópolis pelo mesmo
partido e hoje fazemos parte da mesma base do governo Aécio
Neves, para trabalhar por Divinópolis e região e por Minas Gerais.

Quero dar o meu testemunho de que a Assembléia Legislativa e o
povo mineiro ganham com a sua presença aqui. V. Exa. não é apenas
um dos profissionais de medicina mais brilhantes da nossa cidade e
do Centro-Oeste mineiro, mas também um homem público que tem
carisma, sensível às causas populares dos mais sofridos. Não tenho
dúvida de que isso engrandecerá o nosso Parlamento e será
fundamental para o trabalho que temos pela frente, ao lado do nosso
Governador Aécio Neves, naturalmente buscando os benefícios que a
nossa comunidade - aqueles que nos colocaram aqui - espera de
todos nós.

Para nossa alegria, já começamos a trabalhar juntos. Tivemos -
como V. Exa. acaba de mencionar - a oportunidade, diante do risco de
Divinópolis perder a Superintendência Regional da Secretaria de
Fazenda, de nos unirmos e, falando a mesma língua, sensibilizarmos
o Secretário Pedro Meneguetti, que lá esteve.

Ontem me reuni com o Secretário de Fazenda, em meu nome e no
de V. Exa. Para nossa alegria, mais uma vez o Governador mostrou
que realmente é um grande líder, sensível, capaz de rever decisões,
quando é necessário atender a nossa comunidade.

Ganhou Divinópolis, Uberaba e Governador Valadares, cidades que
corriam risco da extinção dessas superintendências, e, numa análise
mais apurada, detalhada, verificou-se que não haveria praticamente
nenhuma economia, até porque todos os servidores são de carreira e
a Superintendência funciona no mesmo prédio da AF, razão pela qual
o Governador, com muita eficiência, tomou rapidamente a decisão.

V. Exa. teve papel fundamental, levando-se em conta esse espírito
de trabalharmos juntos. Vamos continuar nessa direção, pois tenho a
certeza de que esse posicionamento será bom para o trabalho de
todos nesta Casa e principalmente para aqueles que aqui nos
encaminharam.

Parabéns! Conte com a nossa solidariedade. Registro a minha
alegria e o meu respeito por V. Exa.

O Deputado Doutor Rinaldo - Obrigado, Deputado Domingos Sávio,
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pelo aparte. Confirmo que estaremos aqui para lutar pelos interesses
de Minas Gerais, da região Centro-Oeste e de Divinópolis. Sempre
daremos as mãos, para conseguir melhores recursos para a nossa
região. Se Deus quiser, sempre contaremos com o apoio do nosso
Governador. Fazemos parte da sua base de apoio e sabemos da sua
capacidade. Portanto seremos cúmplices em tudo o que for bom para
a nossa região.

Sr. Presidente, muito obrigado pela cessão da palavra.
* - Sem revisão do orador.

   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Bráulio Braz.
O Deputado Bráulio Braz - Sr. Presidente, Deputado José Henrique;

nobres Deputados, meus companheiros desta 16ª Legislatura;
servidores; imprensa; telespectadores da TV Assembléia; meus 19
milhões de conterrâneos do nosso grande Estado de Minas Gerais.

Esta é a primeira vez que ocupo esta tribuna, afinal é também a
primeira vez que exerço um cargo público. Fui eleito especialmente na
região da Zona da Mata mineira - não dispensando o apoio obtido em
todo o Estado de Minas Gerais.

Quero falar um pouco de mim para os meus nobres companheiros e
conterrâneos. Até aqui fui empresário. Durante 39 anos, trabalhei para
as empresas da nossa família, do nosso grupo empresarial. Resolvi
ingressar na vida pública, considerando que o momento era propício e
a nossa região da Zona da Mata mineira carecia de maior
expressividade. Lá há mais de 1.500.000 eleitores, mas pouca
expressividade. Os Poderes Executivos da região sentiam a diferença
de não terem um elo com o governo do Estado. A nossa região está
encostada na divisa com os Estados do Rio de Janeiro e do Espírito
Santo, e, até certo ponto, estava esquecida.

Aproveitando também o momento, no Estado de Minas Gerais, com
um governo sério e atuante, em que o nosso Governador, cada vez
mais, aprimora-se na gestão da coisa pública, levando para junto de si
excelentes colaboradores, e acompanhando de perto esse momento,
pensamos que também poderíamos dedicar o nosso tempo à vida
pública, fazendo o bem, cuidando mais dos interesses da sociedade e
deixando um pouco de lado os interesses dos nossos negócios e da
nossa família.
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Quero agradecer a votação que obtive, afinal de contas foram mais
de 92 mil votos, e foi a primeira vez que me candidatei a um cargo
público. Consegui fazer uma proposta e conquistei excelentes
companheiros, que atuaram junto comigo, acreditaram em mim e
procuraram seus eleitores. Não trabalhei com muitos Prefeitos, porque
a maior parte deles já estava comprometida. Procurei lideranças
políticas, mostrei minha proposta - não fiz promessa, apenas mostrei
minha proposta - e consegui um apoio muito grande, uma votação
pulverizada, porém, mais concentrada nas cidades da Zona da Mata,
como disse anteriormente. Afinal, 142 cidades compõem a Zona da
Mata. Em Juiz de Fora, a nossa representatividade era muito
pequena, e precisava-se de mais Deputados Estaduais na região.
Estava fazendo falta para nós e para nosso povo.

Procurei as lideranças políticas, que me emprestaram seu nome, o
seu trabalho e levaram até os eleitores a nossa proposta. Chegamos a
esta Casa, onde queremos honrar esses votos, levando benefícios.

A minha proposta foi tentar, com o governo do Estado, investimentos
para gerar emprego e renda para o nosso povo. Por que um
empresário, em determinado momento da sua vida, deixa de dar mais
valor a investimento privado e vem buscar investimento público? É
muito simples. Como disse antes, trabalhei 39 anos como empresário.

Para citar um exemplo, em 1980 a carga tributária constituía 20% do
PIB; hoje já passa de 42%. Os senhores hão de convir que grande
parte do dinheiro está nas mãos dos governantes. Em um Estado do
tamanho de Minas Gerais, com 853 Municípios, é quase impraticável
o Executivo olhar em todas as direções e enxergar todas as
dificuldades e necessidades do seu povo. Para isso, nós, os 77
Deputados Estaduais, representamos aqui os mais de 19 milhões de
habitantes de Minas Gerais.

Ontem, um companheiro Deputado, ocupando a tribuna, citou que
temos milhares de conterrâneos em nosso Estado. Nosso Estado tem
mais habitantes que muitos países. Existem países com 5 milhões de
habitantes, como a Noruega; países superdesenvolvidos, como a
Suécia, que possui 6,7 milhões de habitantes. Então, é muito difícil
governar o nosso Estado.

Não pretendemos ficar aqui apenas quatro anos. Tenho certeza de
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que nenhum de vocês se elegeu Deputado Estadual por apenas
quatro anos. Tenho visto vários repetirem o seu mandato ou, às
vezes, galgarem posições que alguns mal-informados julgam mais
importantes, como, por exemplo, Deputado Federal. O importante,
neste momento, é sermos batalhadores pelo nosso povo na
Assembléia Legislativa de Minas Gerais e deixar de lado a importância
do valor público e político.

Não pretendo apresentar propostas e projetos de imediato,
entulhando a pauta desta Casa. Pretendo entender melhor quais são
os projetos que poderei trabalhar junto com meus colegas e
companheiros, para apoiá-los, levando esses projetos a uma solução
que traga realmente benefício para o nosso povo.

Legislar e fiscalizar o Executivo. Sem pressão, precisamos fiscalizar
o Executivo. Precisamos de recursos para o nosso povo, precisamos
saber se a arrecadação do Estado está sendo empregada com
critérios que realmente gerem benefícios para o nosso povo.

Quando disse que investimento público pode gerar emprego e
renda, queria deixar bem claro que esse investimento gera emprego e
renda, de imediato, quando o recurso é aplicado nas comunidades.
Em seguida, são criadas condições para que haja progresso nas
diversas regiões de Minas Gerais.

Estou aqui hoje pensando no desenvolvimento, na melhora de nosso
Estado. Não podemos continuar acompanhando o ritmo de nosso
país. Nos últimos 20 anos, o Brasil não cresceu, e Minas Gerais está
inserida nesse contexto. Nosso Estado está sofrendo, em virtude da
falta de crescimento econômico.

Todos tomaram conhecimento das notícias que nos chegaram
ontem quanto ao aumento do desemprego em 2% de 2005 para 2006.
O IBGE veio, agora no início de fevereiro, apresentar-nos esse índice,
essa queda, quando esperávamos aumento no nível do emprego em
nosso país, um sonho de todos nós.

Meus senhores, Sras. Deputadas presentes, a representatividade
feminina deve aumentar a cada dia mais. Nesta Casa, as mulheres
estão muito bem-representadas. Precisa haver incentivo às mulheres,
como eu, empresário, fui incentivado a tornar-me Deputado. Minhas
nobres colegas Deputadas precisam incentivar as mulheres a
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participar mais. Se elas hoje ocupam papel tão importante na vida
social, por que não fazê-lo também na vida pública?

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte) - Muito obrigado.
Saúdo o ilustre Deputado Bráulio Braz e o parabenizo pelo seu
primeiro brilhante discurso da tribuna desta Casa.

Ouvi atentamente o pronunciamento de V. Exa., que, como
empresário bem-sucedido e respeitado não somente em Minas
Gerais, mas também em todo o Brasil, traz a esta Casa profunda
reflexão: geração de empregos. Temos de discutir profundamente
esse tema, mas, para isso, precisamos refletir sobre a carga tributária
que assola os empresários de Minas e do Brasil. Sabemos que, para
resolver essa questão, só uma providência é possível, qual seja a
reforma tributária há tempos proposta pelo governo federal e tão
longamente debatida por esta Assembléia e por outros Parlamentos.

Tenho a certeza de que, pela experiência de V. Exa., como também
pela de outros Deputados que para esta Casa estão trazendo sua
inteligência e seu conhecimento, adquirido na vida cotidiana,
poderemos fazer uma reflexão e, conseqüentemente, buscar a
geração de empregos, conforme manifestado por V. Exa.

Ontem tivemos o prazer de participar do lançamento do PMDI, o
novo plano de trabalho do Governador Aécio Neves, que dá
continuação ao choque de gestão. Deputado Bráulio Braz, o
Governador assinalou exatamente essa tônica que V. Exa. manifesta.
Devemos fazer de Minas o melhor Estado para se investir.

Com esse propósito e nessa esteira de pensamento é que V. Exa.
estréia brilhantemente na tribuna desta Casa. Coloco-me à disposição
de V. Exa. para contribuir para esse projeto que traz a esta Casa.
Vamos atrair novos investimentos e indústrias, que gerarão emprego e
mais qualidade de vida para os mineiros.

Peço a Deus que abençoe seu trabalho nesta Assembléia, da
mesma forma como V. Exa. e seus familiares, que, em Minas Gerais e
em outros Estados da Federação, têm sido bem-sucedidos e
abençoados. Parabéns.

O Deputado Bráulio Braz - Obrigado, nobre colega, pelo aparte.
Falei em geração de emprego e renda, tema também tratado por V.
Exa. Agora quero deixar aqui uma confissão. Sempre entendi que,
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como empresário, eu estava cumprindo totalmente meu papel social,
ou seja, dar emprego às pessoas e pagar meus tributos; todavia,
chegou um momento em minha vida em que percebi que era
necessário passar para o outro lado para saber como era empregado
o dinheiro, porque a carga tributária vinha aumentando a cada dia.

Quanto ao que disse o nobre Deputado, que falou das reformas
tributária e política, que, aliás, precisam ser feitas, dependemos dos
nobres colegas do Congresso Nacional. Dependemos especialmente
do Executivo Federal, que deverá enviar a proposta para ser avaliada,
corrigida e emendada, a fim de que o País avance. Em nosso país,
apenas as microquestões são resolvidas. Quando se trata de uma
macroquestão, as coisas não andam. Desafio meus colegas a citar
algo “macro” decidido neste país, seja pelo Executivo, seja pelo
Legislativo, seja pelo Judiciário. Tudo são emendas, remendos.

Não pretendemos mudar-nos daqui. Quero continuar em Minas
Gerais. Nasci em Muriaé, onde moro e pretendo continuar vivendo.
Lutaremos por dias melhores para o nosso povo.

Gostaria ainda de fazer um comentário. Conforme todos assistiram
pela televisão, no tocante à quantidade de chuva que assolou nossa
região, o momento é muito crítico. Em Muriaé houve três enchentes
em janeiro, das quais duas foram recordistas no que se refere ao nível
de água. A primeira delas foi ainda abastecida pela represa da
mineradora Rio Pomba-Cataguases que arrebentou. Muriaé sofreu
demais com isso.

Como Deputado Estadual, e não apenas como filho do Prefeito de
Muriaé, quero deixar isso patente nesta tribuna. Como disse
anteriormente, nasci e me criei em Muriaé. Quando era menino,
cansei de brincar nas enchentes, andando de bicicleta ou de pés
descalços. Na verdade, eu me divertia com as enchentes. Em Muriaé
nunca contamos com a atenção do governo do Estado, como ocorre
agora. Muriaé e todas as cidades vizinhas assoladas pelas violentas
enchentes receberam apoio inigualável do governo estadual. Para
nossa sorte, estamos recebendo também o apoio do governo federal.
O Presidente estipulou uma verba de R$181.000.000,00, para ajudar
a resolver os problemas relacionados com as enchentes. Sabe-se que
foram destinados R$2.700.000,00 para Muriaé. Assim, na pessoa do
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Vice-Presidente José Alencar, agradecemos ao governo federal.
Caros colegas, quero fazer-lhes um agradecimento especial, visto

que fui muito bem recebido nesta Casa. Sou um homem de hábitos e
atitudes simples, porém sou dedicado. Agradeço-lhes, então, a
maneira como me receberam aqui. Refiro-me a todos os Deputados,
especialmente os mais experientes, os servidores da Casa, enfim,
todos. Peço-lhes trabalharmos em parceria. Se precisarem de mim,
podem contar comigo. Tenho fé em Deus em que conseguirei realizar
um bom trabalho. Dedicarei um bom período da minha vida para
ajudar o Estado de Minas Gerais. Agradeço-lhes tudo que fizeram por
mim até agora. Vamos em frente.
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Ademir Lucas.

O Deputado Ademir Lucas - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.
Deputadas, recebi ontem uma correspondência do Sr. Pompílio de
Lourdes Canavez, Prefeito de Alfenas, e do Sr. Eliacim do Carmo
Lourenço, Presidente da Câmara Municipal, que nos fazem um apelo.
Solicitam o nosso empenho neste Parlamento para que o Governador
Aécio Neves encaminhe a esta Casa um anteprojeto que redefina os
salários dos Defensores Públicos.

Durante a posse do Presidente do Tribunal de Contas, nosso ex-
colega Deputado Elmo Braz, por coincidência encontrei-me com a
Dra. Marlene de Oliveira Neves, Defensora-Geral, cujo pleito era o
mesmo, ou seja, que nos empenhemos para que a Defensoria Pública
remunere seus servidores condignamente.

Fiz uma retrospectiva histórica a respeito da questão das carreiras
jurídicas do Estado e constatei que, em determinado momento, as
carreiras jurídicas dos Promotores, dos Defensores, dos Procuradores
Fiscais e dos Procuradores da Advocacia-Geral do Estado de Minas
Gerais apresentavam o mesmo salário; todavia, o tempo foi passando,
e cada um foi adquirindo sua feição. O Ministério Público tornou-se
poder. Não sei se V. Exas. se lembram, mas era o Governador que
nomeava e removia o Promotor, o que atualmente não ocorre pelo
fato de ter-se tornado poder.

Ocorreu algo interessante nas carreiras jurídicas do Estado. O
Ministério Público possui quadro e orçamento próprios. Os
Procuradores Fiscais foram para a Fazenda e possuem sua
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remuneração própria, além de ter direito à sucumbência e de poder
advogar. O mesmo ocorre com os advogados da Advocacia-Geral do
Estado, que também podem advogar e receber sucumbência. E os
Defensores Públicos, que defendem os pobres, o que é função do
Estado, permanecem numa posição inferior.

A Dra. Marlene de Oliveira Neves, Defensora-Geral do Estado, foi
induvidosa, ao dizer que não tem queixa do Governador Aécio Neves;
pelo contrário, é-lhe bastante grata. Atualmente, a Defensoria também
é um poder, até porque a Constituição determina isso. Possui
autonomia administrativa, financeira e orçamentária, e isso se deve ao
Governador Aécio Neves. Ela afirmou ainda que a nova sede é um
lugar extremamente adequado para o exercício de suas funções.

Afirmou-se que é capaz de nem haver condições de gastar o
orçamento deste ano. Por outro lado, há um contra-senso no que diz
respeito ao salário daqueles que defendem os pobres, que são a
maioria deste Estado e do País. É uma luta desigual: de um lado, está
o Ministério Público, com todo seu equipamento, recebendo no
mínimo R$19.000,00 e no máximo R$22.000,00, e, do outro, o
Defensor Público.

Pode ser Procurador do Tribunal de Contas um recém-formado, uma
pessoa bem-instruída, cujo salário inicial é de R$21.000,00, e o
Defensor Público recebe em início de carreira R$4.000,00. A diferença
é muito grande.

Faço um apelo ao Governador Aécio Neves, que tem sido tão
generoso e bondoso, para que analise a questão do salário dos
Defensores Públicos, pois a desigualdade é grande. Os Defensores,
que defendem os pobres, são só 520; e os pobres são milhares.
Imaginem um grande debate, um júri, em que o Promotor, bem-
equipado, com sua assessoria, que estuda e examina o caso, e cujo
piso é de R$19.000 na comarca menor, chegando a R$22.000,00 na
Capital, e o pobre do Defensor Público ganhando R$4.000,00, sem
assessoria nem nada?

Sei que o Deputado Dalmo Ribeiro Silva, nos últimos anos, tem sido
um arauto da causa da Defensoria Pública nesta Casa. Somo-me ao
Deputado Dalmo Ribeiro Silva e aos demais Deputados, para fazer
um mutirão da solidariedade, e para que possamos sensibilizar o
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governo. Que não se chegue aos R$19.000,00 ou aos R$22.000,00,
mas que haja uma melhoria. Isso pode ser feito de forma gradativa.

A diferença é muito grande. O salário inicial de um Defensor Público
é de R$4.000,00, enquanto que os Procuradores e os Promotores
recebem algo em torno de R$19.000,00, R$21.000,00 e R$22.000,00,
para uma contenda que é muito desigual.

Que bom que eles ganhem isso, aliás, desejo que ganhem muito
mais. Não sou contra. No entanto, os que trabalham com os pobres,
vivem, trabalham, lutam e estudam processos, às vezes, até
rumorosos, estão em uma situação muito desigual.

Então, tendo recebido essa mensagem do Prefeito de Alfenas e do
Presidente da Câmara, e tendo-me encontrado com a Defensora
Pública-Geral, Dra. Marlene de Oliveira Nery, foi chamada a minha
atenção para essa situação. A propósito, trouxe um quadro que
mostra claramente essa situação, na qual não é possível permanecer.
Parece-me que Minas Gerais, em relação aos 27 Estados da
Federação, é o penúltimo, portanto, com certeza, podemos dar uma
melhorada nisso aí.

Agradeço ao Governador Aécio Neves o que tem feito pela
Defensoria: equipamentos, autonomia administrativa, financeira e
orçamentária, custeio e sede nova, mas não adianta apenas dar o
material se aqueles que vão defender os mais pobres da sociedade
não tiverem o mesmo tratamento dispensado a Procuradores e
Promotores.

Por fim, antes de conceder aparte ao Deputado Dalmo Ribeiro Silva,
gostaria de dizer que recebi da Associação Comunitária do Bairro
Nacional, em Contagem, um apelo que procurarei encaminhar aos
Correios para que examinem melhor essa situação.

A questão diz respeito ao fato de que lá foi instalado um banco
postal, onde se recebe não só a correspondência, mas também o
pagamento de contas de luz, água, telefone, etc. Essa agência foi
recebida pelo povo com muito apreço, mas agora ela está na
iminência de ser fechada. Realmente, as comunidades das regiões
dos Bairros Nacional, Estrela Dalva, São Mateus, Confisco, Tijuca e
outros estão vivendo uma situação delicada.

Será muito importante se os Correios fizerem uma mudança nessa
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situação, a fim de restabelecer o posto dos Correios e o banco postal
da região do Bairro Nacional em Contagem.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte) - Muito obrigado,
Deputado Ademir Lucas. Em primeiro lugar, gostaria de saudar V.
Exa., de maneira muito efusiva, pela sua longa história de vida política
dedicada a Minas Gerais, como Deputado Federal e como Prefeito, e
que agora, com certeza, irá engrandecer, de forma muito robusta e
vigorosa, os destinos do Parlamento mineiro.

Fico feliz em ouvir V. Exa. neste momento importante do início desta
legislatura, sobretudo quando V. Exa. traz a esta Casa um tema
extraordinariamente importante para o Parlamento e para Minas
Gerais que é a nossa amada Defensoria Pública.

Caríssimo Deputado Ademir Lucas, V. Exa. tem toda razão. Por
longos anos, ou melhor, por dois mandatos consecutivos, aqui militei
em favor da Defensoria Pública, lutando por sua lei orgânica, que lhe
confere autonomia e independência, porque ela presta serviços aos
mais necessitados de Minas Gerais.

Avançamos muito. Os Defensores e as Defensoras são verdadeiros
sacerdotes na distribuição da justiça e os sementeiros da paz nas
comarcas mais distantes de Minas Gerais.

O assunto que V. Exa. traz realmente merece uma atenção especial
desta Casa. Caríssimo Deputado Ademir Lucas, assim como nós,
tenho certeza de que V. Exa. também vai empunhar essa bandeira em
favor dos salários da Defensoria Pública. Várias reuniões já foram
feitas, e temos certeza de que este é um momento importante para
avançarmos ainda mais na conscientização do governo quanto à faixa
salarial dos nossos Defensores.

Estamos perdendo Defensores, que, cada vez mais, estão-se
tornando Juízes e Promotores em outras comarcas. Antigos
Defensores que, por longos anos, militam na Defensoria, só não a
abandonaram por amar a Defensoria Pública de Minas Gerais, sob o
comando da nossa querida Dra. Marlene Nery, do Dr. Leopoldo e do
Dr. Glauco Davi, que hoje permanece ativo nas ações importantes da
Defensoria.

Neste momento, vamo-nos unir e também buscar junto ao governo o
que, tenho a certeza absoluta, por parte do Governador Aécio Neves
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não haverá de faltar, porque ele já contribuiu muito para a Defensoria.
Agora, como V. Exa. manifesta, vamos buscar aumento na faixa
salarial, para um maior estímulo aos que irão debruçar-se na
Defensoria Pública. Parabéns a V. Exa.

Concluindo, Sr. Presidente, quero que fique bem claro que a
Defensoria é grata ao Governador Aécio Neves, que lhe deu
autonomia administrativa, financeira e orçamentária, além de lei
orgânica - agora, ainda lhe dará uma boa sede para o exercício de
suas ações jurídicas. Mas não pode ficar nessa situação de desalento
e perder seus melhores quadros para as outras categorias.

Portanto, quero que fique bem claro que a Defensoria é grata ao
Governador, mas seria muito interessante rediscutirmos esse assunto.
A recomposição pode ocorrer ao longo dos quatro anos do governo
Aécio, não precisa ser de uma vez, mas o que não pode é continuar
existindo essa diferença abissal entre o Defensor Público e os demais
advogados que ocupam as carreiras jurídicas do Estado. A diferença é
muito grande.

2ª Parte (Ordem do Dia)
1ª Fase

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

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

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

Comissão Especial para Emitir Parecer sobre o Veto Total à
Proposição de Lei nº 17.593. Pelo BSD: efetivos - Deputados João
Leite e Fábio Avelar; suplentes - Deputados Bráulio Braz e Eros
Biondini; pelo PFL: efetivo - Deputado Antônio Carlos Arantes;
suplente - Deputado Ruy Muniz; pelo PMDB: efetivo - Deputado
Gilberto Abramo; suplente - Deputado Adalclever Lopes; pelo PT:
efetivo - Deputado Almir Paraca; suplente - Deputado Paulo Guedes.
Designo. Às Comissões.

Despacho de Requerimentos
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- A seguir, o Sr. Presidente defere, cada um por sua vez, nos termos
do inciso XXXII do art. 232 do Regimento Interno, requerimentos dos
Deputados Gustavo Valadares (24) solicitando o desarquivamento dos
Projetos de Lei nºs 611 e 1.044/2003, 1.384, 1.386, 1.387, 1.409,
1.410, 1.571 e 1.719/2004, 2.059, 2.060, 2.066, 2.068, 2.070, 2.073,
2.170, 2.172 e 2.837/2005 e 2.935, 2.983, 3.323, 3.324, 3.463 e
3.631/2006, e Alencar da Silveira Jr. (56) solicitando o
desarquivamento do Projeto de Lei Complementar nº 22/2003 e dos
Projetos de Lei nºs 56, 57, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 90,
91, 92, 95, 97, 98, 351, 536, 642, 1.137 e 1.184/2003, 1.420, 1.498 e
1.666/2004, 2.097, 2.157, 2.255, 2.336, 2.356, 2.379, 2.380, 2.393,
2.414, 2.527, 2.588, 2.801 e 2.868/2005 e 2.924, 2.925, 2.948, 2.954,
2.997, 2.998, 3.028, 3.040, 3.041, 3.198, 3.298, 3.317, 3.415, 3.460,
3.767 e 3.816/2006.

Votação de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Carlos Mosconi em

que pede sejam solicitadas ao Diretor do DNIT informações sobre as
medidas que o Governo Federal vem implementando para minorar os
problemas em rodovias federais do Sul de Minas. Em votação, o
requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Encerramento
O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando as Deputadas e os Deputados para a reunião ordinária de
terça-feira, dia 13, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A
ordem do dia anunciada será publicada na edição do dia 13/2/2007.).
Levanta-se a reunião.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 15 DE FEVEREIRO DE 2007

ATA
ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 13/2/2007
Presidência dos Deputados José Henrique, Tiago Ulisses e Célio

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

(Expediente): Ata - Correspondência: Mensagens nºs 10 a 12/2007
(encaminham os Projetos de Lei nºs 41 a 43/2007, respectivamente),
do Governador  do  Estado - 2ª Fase (Grande Expediente):
Apresentação de Proposições: Projeto  de Lei Complementar nº
1/2007 - Projetos de Lei nºs 44 a 64/2007 - Requerimentos dos
Deputados Domingos Sávio (2), Dalmo Ribeiro Silva, Carlos Pimenta
e outros, João Leite e Ivair Nogueira, Padre João, Dinis Pinheiro, Arlen
Santiago (2), Carlin Moura, Doutor Viana (10), Carlos Pimenta (10),
Mauri Torres (4) e da Deputada Cecília Ferramenta (6) -
Comunicações: Comunicações dos Deputados Dalmo Ribeiro Silva e
Luiz Humberto Carneiro - Oradores Inscritos: Discursos dos
Deputados Dinis Pinheiro, Padre João, Sargento Rodrigues, Doutor
Rinaldo e Célio Moreira - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura
de Inscrições - Designação de Comissões: Comissão Especial Para
Emitir Parecer Sobre a Indicação, Feita Pelo Governador do Estado,
do Nome do Sr. Agílio Monteiro Filho Para o Cargo de Ouvidor-Geral
Adjunto do Estado - Comissões Permanentes - Leitura de
Comunicações - Despacho de Requerimentos: Requerimentos dos
Deputados Arlen Santiago (2), Carlin Moura, Doutor Viana (10), Carlos
Pimenta (10) e Mauri Torres (4) e da Deputada Cecília Ferramenta (6);
deferimento - Requerimento da Deputada Elisa Costa; deferimento;
discurso do Deputado André Quintão - 2ª Fase: Inexistência de
matéria a ser apreciada - 3ª Parte: Leitura de Comunicações -
Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados e as Deputadas:
Alberto Pinto Coelho -  José Henrique - Dinis Pinheiro - Tiago

Ulisses - Alencar da Silveira Jr. - Adalclever Lopes - Ademir Lucas -
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Agostinho Patrús Filho - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio
Carlos  Arantes - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago -
Bráulio Braz - Carlin Moura - Carlos Mosconi - Cecília Ferramenta -
Célio Moreira - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Délio
Malheiros - Dimas Fabiano - Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor
Rinaldo - Durval Ângelo - Elisa Costa - Eros Biondini - Fábio Avelar -
Getúlio Neiva - Gilberto Abramo - Gustavo Corrêa - Gustavo
Valadares - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Irani Barbosa - Ivair
Nogueira -  Jayro Lessa - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada -
Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Luiz Tadeu Leite - Maria
Lúcia - Mauri Torres - 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 José Henrique) - Às 14h12min, a lista

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

1ª Parte
1ª Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado Carlin Moura, 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 10/2007
Belo Horizonte, 7 de fevereiro de 2007.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Encaminho a Vossa Excelência, para ser submetido ao exame e

deliberação dessa Egrégia Assembléia Legislativa, no uso da
competência que me confere o inciso VI do art. 90 da Constituição do
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Estado, projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a permutar o
imóvel de propriedade do Estado com imóvel de propriedade do
América Futebol Clube.

A permuta de que trata o projeto objetiva atender o interesse
público, considerando que o imóvel de propriedade estadual encontra-
se atualmente ocioso e sem destinação pública. A área permutada
sofreu modificações no seu traçado oficial ao longo dos anos, em
razão da abertura do canal do Ribeirão Arrudas e da implantação da
Rua Pacífico Mascarenhas, ficando a mesma fazendo parte da área
maior de propriedade do América Futebol Clube, local de instalação
do empreendimento comercial/esportivo e social.

Assim, a permuta proposta se dará sem torna para as partes, por
atender ao interesse público, mas ficando ressalvado que sua
efetivação só se dará se o imóvel do América Futebol Clube
encontrar-se desembaraçado de quaisquer ônus judicial ou
extrajudicial.

São estas, Senhor Presidente, as razões que me conduzem a
submeter ao exame de seus Nobres Pares o projeto de lei em anexo.

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI Nº 41/2007
Autoriza o Poder Executivo a permutar o imóvel que especifica com

o América Futebol Clube.
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a permutar o imóvel de

propriedade do Estado, constituído por parte dos lotes 9, 10, 11 e 12
do quarteirão 52-B, com área de 462,43m², situado na Rua Pacífico
Mascarenhas, nesta Capital, registrado sob o nº 5.498, livro n° 3-G,
fls. 57, do Cartório de Registro de Imóveis de Belo Horizonte, por área
de igual metragem localizada dentro do empreendimento a realizado
pelo América Futebol Clube.

Parágrafo único - A área permutada será utilizada para implantação,
preferencialmente, de um Posto de Serviço Urbano Integrado - PSIU
ou outro órgão público estadual.

Art. 2º - A permuta só será efetivada se o imóvel a ser recebido pelo
Estado encontrar-se desembaraçado de quaisquer ônus judicial ou
extrajudicial.
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Parágrafo único - A permuta de que trata esta lei será efetivada sem
a obrigatoriedade de torna para as partes.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização

Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do
Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.
MENSAGEM Nº 11/2007

Belo Horizonte, 9 de fevereiro de 2007.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Encaminho a Vossa Excelência, para ser submetido ao exame e

deliberação dessa Egrégia Assembléia Legislativa projeto de lei que
autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Curvelo o imóvel
que especifica.

O imóvel de que trata o projeto, situado no Bairro Alto Bom Jesus no
Município de Curvelo, foi doado ao Estado por particular para
construção de um grupo escolar.

De fato, no local funcionou uma escola municipal, hoje desativada.
A Administração Municipal de Curvelo deseja aproveitar o imóvel

para instalação de um centro de referência e assistência social ao
programa de saúde da família.

Ouvida, a Secretaria de Estado da Educação, responsável pelo
imóvel, manifesta-se de forma favorável ao projeto de relevante
alcance social, motivo por que concordava com a sua doação ao
Município de Curvelo.

São estas, Senhor Presidente, as razões que me conduzem a
submeter ao exame de seus Nobres Pares o projeto de lei em anexo.

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI Nº 42/2007
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Curvelo o imóvel

que especifica.
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de

Curvelo, o imóvel de propriedade do Estado de Minas Gerais,
constituído pela área de 2.030,00m², situado na Rua Gutemberg, s/n°,
Bairro Alto Bom Jesus no Município de Curvelo, registrado sob o nº
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30.581, livro 3-AX, fls. 106, do Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Curvelo.

Parágrafo único - O imóvel descrito no “caput” será utilizado para a
instalação de um centro de referência e assistência social ao
programa de saúde da família.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado, se no prazo de cinco anos, contados da lavratura da escritura
pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista no
parágrafo único do art. 1°.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização

Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do
Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.
MENSAGEM Nº 12/2007

Belo Horizonte, 9 de fevereiro de 2007.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Submeto à apreciação dessa egrégia Assembléia Legislativa, no uso

da competência que me confere o inciso VI do art. 90 da Constituição
do Estado, projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Varjão de Minas o imóvel que especifica.

O imóvel objeto da proposta é de propriedade do Estado, adquirido
por doação, registrado no Cartório de Registro de Imóvel de São
Gonçalo do Abaeté, Comarca de Patos de Minas, constituído pela
área de 2.886,30m², registrado sob o nº R-2.343, livro 3-C, fls.270.

A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão esclarece que
não há óbice na concretização da transferência de domínio conforme
justificativa em apenso.

São estas, Senhor Presidente, as razões que me conduzem a
submeter ao exame de seus Nobres Pares o projeto de lei em anexo.

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI Nº 43/2007
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Varjão de Minas

o imóvel que especifica.
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de
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Varjão de Minas o imóvel constituído pela área de 2.886,30m², situado
na Rua Francisco Mariano Gomes, n° 212, Bairro Cent ro, registrado
sob o nº R-2.343, livro 3-C, fls. 270, do Cartório de Registro de
Imóveis de São Gonçalo do Abaeté, Comarca de Patos de Minas.

Parágrafo único - O imóvel descrito no “caput” será utilizado para
funcionamento de atividades educacionais.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado, se no prazo de cinco anos, contados da lavratura de escritura
pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista no
parágrafo único do art.1°.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização

Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do
Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.
2ª Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições e a
conceder a palavra aos oradores inscritos para o Grande Expediente.

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes
proposições:

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 1/2007
(Ex-Projeto de Lei Complementar N° 23/2003)

Altera a Lei nº 5.301, de 1969, dispõe sobre o horário especial de
estudante para os militares estaduais e cria a redução da jornada de
trabalho para o militar estadual que for legalmente responsável por
pessoa excepcional, se esta estiver em tratamento especializado.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica inserido, onde convier, na Lei nº 5.301, de 1969, o

seguinte artigo:
“Art. .... - Aos militares estaduais que sejam estudantes, em qualquer

nível de aprendizagem, será possibilitada tolerância quanto ao
comparecimento normal do expediente administrativo, do turno ou da
jornada a que estejam obrigados a cumprir, obedecidas as seguintes
condições:

I - o interessado deverá apresentar ao comando da fração onde se
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encontra lotado atestado fornecido pela secretaria do instituto de
ensino que comprove sua condição de aluno da instituição, bem como
a informação do horário das aulas;

II - o interessado apresentará, mensalmente, atestado de freqüência
às aulas, fornecido pela aludida secretaria da escola;

III - o limite da tolerância será de, no máximo, 1h30min (uma hora e
trinta minutos) por dia, devendo ser observado, de qualquer modo, no
ato de liberação do militar, o tempo necessário para o deslocamento
entre o local onde presta serviço e o local onde estuda,
independentemente deste último situar-se em município vizinho;

IV - anualmente o comando da fração a que pertence o militar
estudante, ao receber o atestado de que trata o inciso I deste artigo,
remeterá o documento à Seção de Recursos Humanos da Unidade,
para publicação em boletim interno.

Parágrafo único - Os Comandantes deverão priorizar o empenho
dos militares da área operacional que estudam em turnos fixos, assim
como deverão adequar o horário de expediente dos militares
estudantes que exercem atividades administrativas.”.

Art. 2º - Acrescentem-se à Lei nº 5.301, de 1969, onde convier, os
seguintes artigos:

“Art. .... - O militar estadual legalmente responsável por pessoa
excepcional em tratamento especializado terá sua jornada de trabalho
reduzida para 20 (vinte) horas semanais, se o requerer.

Parágrafo único - Para atender ao disposto no “caput” deste artigo,
os Comandantes deverão priorizar o empenho dos militares da área
operacional que obtiverem o benefício em questão em turnos fixos,
assim como deverão adequar o horário de expediente dos militares
beneficiados que exercem atividades administrativas.

Art. .... - O requerimento do militar solicitando o benefício de que
trata o artigo anterior deve ser protocolado na unidade onde o militar
estiver lotado, será dirigido ao Comandante dessa unidade e será
instruído com certidão de nascimento, termo de curatela ou tutela,
conforme o caso, e atestado médico de que o dependente é
excepcional.

Parágrafo único - Do atestado médico deverá constar, ainda, o
código (CID) da doença motivadora da excepcionalidade do
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dependente.
Art. .... - Recebido o expediente pela unidade onde o militar se

encontra lotado, esta o encaminhará, devidamente instruído com
parecer do médico do Serviço de Atendimento de Saúde, à Junta
Central de Saúde.

Art. .... - Feito o exame do expediente, a Junta Central de Saúde
sobre ele emitirá laudo conclusivo, que ficará arquivado em prontuário
próprio na unidade, sendo expedido um extrato desse laudo, em que
deverá ser esclarecido se sua conclusão foi favorável ou desfavorável
ao atendimento do pedido.

§ 1º - Caso a conclusão do laudo da Junta Central de Saúde tenha
sido favorável, o extrato a que se refere o artigo deverá informar,
também, se a doença identificada no atestado médico é de caráter
irreversível ou provisório.

§ 2º - O prazo de validade da concessão é de 6 (seis) meses,
contados da data da publicação do despacho concessório, podendo,
no entanto, ser renovado, sucessivamente, por iguais períodos, à vista
de requerimento do interessado e observados os procedimentos
estabelecidos nesta lei.

§ 3º - A tramitação da documentação e a avaliação pela Junta
Central de Saúde serão submetidas a regime de urgência, de modo
que o andamento do processo em questão não ultrapasse 30 (trinta)
dias até que se chegue a uma solução final.

Art. .... - Após tomadas as medidas mencionadas no artigo anterior,
a Junta Central de Saúde encaminhará o expediente à Diretoria de
Recursos Humanos da Instituição Militar Estadual - IME - a que o
militar pertence.

§ 1º - A Diretoria de Recursos Humanos da IME preparará, à vista
da documentação pertinente e do extrato contendo a conclusão do
laudo médico, minuta do despacho concessório ou denegatório,
conforme o caso, para a assinatura do Comandante-Geral e posterior
publicação.

§ 2º - O despacho a que se refere o §1º deste artigo terá eficácia
apenas no âmbito do serviço público estadual e, em caso de
transferência de fração ou unidade do militar, prevalecerá para os
efeitos a que se destina.
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Art. .... - Para efeito da aplicação do benefício de redução da carga
horária, o militar a ser beneficiado assumirá compromisso, por escrito,
de, no caso de cessada a situação que gerou a concessão do
benefício, por qualquer motivo, comunicar esse fato imediatamente ao
comando da fração ou unidade militar em que estiver lotado, a fim de
que seja feito o devido cancelamento da concessão, sob pena de
devolução aos cofres públicos da importância recebida indevidamente
pelas horas não trabalhadas, a que estava sujeito a partir da cessação
daquela situação.

§ 1º - Uma vez publicado e comunicado, com sua respectiva
motivação, o ato de cancelamento da concessão do benefício tratado
neste capítulo, a unidade em que o militar estadual estiver lotado
encaminhará o expediente devidamente instruído à Diretoria de
Recursos Humanos da respectiva Instituição Militar Estadual.

§ 2º - A Diretoria de Recursos Humanos preparará minuta para a
assinatura do Comandante da unidade e para posterior publicação,
bem como deverá comunicar essa ocorrência à Junta Central de
Saúde, para a devida anotação no prontuário próprio.”.

Art. 3º - Esta lei complementar entra em vigor na data de sua
publicação.

Sala das Reuniões, 13 de fevereiro de 2007.
Sargento Rodrigues
Justificação: Com a Emenda à Constituição da República nº 18/98,

os militares foram profundamente diferenciados em relação aos
servidores públicos civis, e, hoje, mesmo os benefícios mais
justificáveis entre os civis somente se aplicariam aos militares se nova
lei os instituísse.

Desse modo é que, reconhecendo o vazio na legislação mineira,
vimos agora pleitear que aos militares estaduais seja concedido um
regime especial de cumprimento da carga horária semanal mínima a
que estão obrigados pela Lei nº 5.301, de 1969, ou quando estiverem
estudando, dando-lhes a mesma tolerância que é dada aos demais
servidores estaduais, ou quando tiverem por dependente pessoa
excepcional que demande tratamento especializado.

Tanto em uma quanto em outra situação os servidores públicos civis
vêem suas justas necessidades - e por que não direitos? - de estudar
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e de cuidar de ente familiar excepcional asseguradas pelo Governo
mineiro. A carga horária é flexibilizada tendo em vista que o fim
público a ser atendido por aqueles servidores será desempenhado de
melhor maneira se ele se aperfeiçoar nos estudos e se tiver menores
preocupações em relação a seus dependentes que necessitem de
cuidados especiais. Ora, não se trata de concessão graciosa do
Estado aos servidores civis, mas de um verdadeiro reconhecimento de
que, em se levando em consideração as peculiaridades da vida dos
servidores, tanto melhor eles trabalharão.

É necessário que não discriminemos os militares estaduais. Os
militares também estudam e quando estudam também prestam
melhores serviços à população. Os militares também têm
dependentes excepcionais que estão submetidos a tratamento
especializado e que precisam de maiores cuidados e, por isso, os
militares ficam preocupados com seus dependentes, durante o
expediente, se não podem cuidar devidamente deles. Qual, então, é a
diferença real para mantermos o aludido vazio legal em relação a essa
categoria muito relevante de servidores públicos - no sentido amplo da
expressão - que são os militares?

Precisamos legislar para instrumentalizar nossos gestores no
reconhecimento para os militares desses direitos assegurados aos
servidores civis. Se esses direitos dos servidores civis estão nas Leis
nºs 869/52 e 9.401/86, com suas respectivas regulamentações, os
militares estaduais esperam de nós, parlamentares mineiros, que
possamos trazê-los também para o Estatuto do Pessoal Militar de
Minas Gerais.

Trata-se, portanto, de projeto que, além de não trazer aumento de
despesa para a administração pública estadual, conseguirá reparar
uma grave injustiça de que muito se ressentem os policiais militares e
os bombeiros militares que trabalham no nosso Estado. Por esse
apanhado de razões, peço a ajuda de meus pares para aprovarmos
este projeto e transformarmos em lei complementar esse grande
anseio dos militares.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Administração
Pública e de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art.
192, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 44/2007
Estabelece a obrigatoriedade da existência de bebedouros e

sanitários nos próprios públicos destinados ao atendimento da
população.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Os imóveis a serem alugados, reformados, ampliados ou

construídos para alocação de órgão ou entidade da administração
pública direta ou indireta que atenda à população deverão ser dotados
de instalação sanitária, bebedouro, rampa de acesso e telefone, para
uso público.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Reuniões, 13 de fevereiro de 2007.
Alencar da Silveira Jr.
Justificação: Além das filas intermináveis, os usuários dos serviços

públicos padecem com a falta de sanitários e bebedouros nos imóveis
situados no Estado e destinados ao atendimento da população.

Esta iniciativa visa corrigir essa situação vexatória contra o cidadão,
propiciando condições mínimas de conforto e higiene nos próprios
públicos.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo
Deputado Weliton Prado. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 5/2007 nos
termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 45/2007
Dispõe sobre o registro de crianças e adolescentes em condições de

serem adotados e de pessoas interessadas na adoção.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O poder público manterá registro informatizado de crianças

e adolescentes em condições de serem adotados e de pessoas
interessadas na adoção.

Parágrafo único - Será facultado ao Juizado da Infância e da
Adolescência o acesso ao registro de que trata este artigo.

Art. 2º - O poder público, por meio dos órgãos competentes,
promoverá campanhas e cursos objetivando derrubar preconceitos e
mitos contrários à prática da adoção de crianças com idade acima de
6 meses e de adolescentes.

Art. 3º - O poder público promoverá, previamente ao início do
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processo de adoção, a preservação dos vínculos da criança e do
adolescente com a família de origem.

Art. 4º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
noventa dias contados da data de sua publicação.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 13 de fevereiro de 2007.
Alencar da Silveira Jr.
Justificação: O abrigo de crianças e adolescentes em instituições de

amparo é um recurso usado nos nossos dias, mas encontra-se
totalmente ultrapassado e decadente. Apesar de o Estatuto da
Criança e do Adolescente assegurar seus direitos, definindo o Estado,
a sociedade e a família como responsáveis por esses direitos, o
número de crianças internadas, no abandono, dentro de instituições é
bastante grande. Dentro dos internatos, o que se conhece é a falta de
técnicos habilitados que possam, no mínimo, dar um pouco de
dignidade aos internos ou até mesmo promover tentativas para a sua
volta à família de origem.

Por outro lado, existe um grande entrave burocrático para uma
possível adoção dessas crianças. O Poder Judiciário e as instituições
não se afinam ou não têm o interesse suficiente para agilizar e
desemperrar o andamento dessas questões.

Um objetivo secundário, mas implícito, nesta proposição é acabar
com preconceitos injustificados e arraigados na população em geral,
quanto às crianças e adolescentes abandonados por suas famílias e
internados em instituições privadas ou públicas.

Entretanto, ressaltamos que o objetivo primordial que se pretende
atingir com a norma proposta é diminuir ou até mesmo acabar com os
entraves burocráticos existentes e facilitar a realização do sonho
maior de inúmeras crianças e adolescentes, ou seja, o encontro de
uma família substituta. Ainda se pretende, com a aprovação deste
projeto, amenizar a situação de abandono vivida pelos internos nas
instituições, nos internatos e nos abrigos com a presença dos
membros do Centro de Apoio à Adoção nesses locais, para orientar
no sentido de se humanizarem as ações e os procedimentos dirigidos
aos internos.

Gostaríamos de lembrar aos nossos nobres pares que existem
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centenas de pessoas querendo adotar uma criança e milhares de
crianças esquecidas nas instituições, desejando uma família
substituta; e se pudermos contribuir para o encontro desses
segmentos da população, estaremos também contribuindo para
desmistificar a associação errônea que se faz entre adoção e
fracasso. Existem dificuldades, sim, mas não muito maiores que
aquelas percebidas nas famílias biológicas; e achamos que as
dificuldades não representam quase nada quando comparadas à
solidão, ao sofrimento e ao desamparo de uma criança abandonada.
Por tudo isso, peço aos meus nobres colegas que reflitam e votem
pela aprovação desta matéria.

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

PROJETO DE LEI Nº 46/2007
Dispõe sobre a instalação de placas educativas de trânsito nos

estacionamentos de veículos dos estabelecimentos industriais,
comerciais, rodoviárias, aeroportos, particulares e às margens das
rodovias estaduais.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituída a obrigatoriedade de instalação de placas

educativas nos estacionamentos de veículos, pagos ou não, nos
estabelecimentos industriais, comerciais, rodoviárias, aeroportos,
particulares e às margens das rodovias estaduais.

§ 1º - Entende-se por estabelecimento industrial e comercial
fábricas, “shopping centers”, galerias, supermercados, lojas de
material de construção, postos de gasolina, instituições financeiras e
similares.

§ 2º - Nas placas educativas deverão constar informações aos
pedestres e aos condutores de veículos sobre travessia de pedestres
na faixa de segurança, redução da velocidade na entrada e na saída
do estacionamento e utilização do cinto de segurança.

§ 3º - Os estabelecimentos empresariais situados às margens das
rodovias, que mantêm estacionamentos de veículos, deverão colocar
placas educativas contendo informações aos condutores de veículos e
aos pedestres sobre o que dispõe o § 2º deste artigo, a indicação para
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a travessia da rodovia, a obrigatoriedade da utilização de passarelas e
a proibição do uso de aparelho celular, estando o usuário na direção.

Art. 2º - As placas educativas a que se refere o art. 1º e seus
parágrafos deverão ser instaladas em locais de fácil visibilidade nas
entradas, saídas, esquinas e cruzamentos dos estacionamentos,
proporcionando aos condutores e pedestres sua leitura, para a
prevenção de acidentes de trânsito.

Art. 3º - O não-cumprimento desta lei implicará multa de 50 Ufemgs
(cinqüenta Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais).

Art. 4º - O Poder Executivo poderá regulamentar esta lei para o seu
fiel cumprimento.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 13 de fevereiro de 2007.
Alencar da Silveira Jr.
Justificação: O objetivo desta proposição é tornar as normas do

trânsito acessíveis a todos os condutores e pedestres, para sua maior
segurança, pois só através de uma campanha educativa
conseguiremos melhorar o dia-a-dia do trânsito. A maioria dos
acidentes se dão por desrespeito às normas de trânsito, tanto por
parte dos condutores como por parte dos pedestres. Assim,
acreditamos que, através de placas educativas contendo os
comandos apresentados no projeto, conseguiremos coibir atitudes em
desacordo com as normas. Às margens de nossas rodovias, cada vez
mais instalam-se estabelecimentos comerciais, empresas, “shoppings”
e outros estabelecimentos afins, gerando riscos de acidentes devido
ao grande fluxo de veículos que entram e saem nesses locais. Desta
maneira, as placas informativas, indicando os locais de acesso, com
certeza diminuirão a ocorrência de acidentes.

Ante o exposto e devido à relevância da proposta, conto com o
apoio dos nobres pares para sua aprovação.

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

PROJETO DE LEI Nº 47/2007
Isenta do pagamento da tarifação de transporte os portadores de

doenças renais crônicas e pacientes de hemodiálise nas linhas
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intermunicipais administradas pelo Departamento Estadual de
Rodagem - DER.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Ficam isentos do pagamento da tarifação d e transporte os

portadores de doenças renais crônicas e pacientes de hemodiálise
nas linhas intermunicipais administradas pelo Departamento Estadual
de Rodagem - DER.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Reuniões, 13 de fevereiro de 2007.
Alencar da Silveira Jr.
Justificação: É papel do Estado a prestação de assistência à saúde

em todos os seus aspectos, logo, o amparo aos doentes renais com
subsídios merece destaque.

Tendo em vista os argumentos apresentados, solicitam-se o apoio e
as sugestões dos demais Deputados.

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

PROJETO DE LEI Nº 48/2007
Determina que o “Minas Gerais” - Diário Oficial do Estado - e demais

publicações legislativas sejam publicados pelo método braille, na
forma que especifica.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - A Imprensa Oficial do Estado de Minas Ger ais deverá

publicar no mínimo 1% (um por cento) da tiragem do “Minas Gerais” e
das demais publicações legislativas na escrita braile.

Parágrafo único - Publicações legislativas são aquelas que têm
como conteúdo normas, resoluções, decretos ou regulamentos
expedidos tanto pelo Poder Legislativo quanto pelos Poderes
Judiciário e Executivo.

Art. 2° - A distribuição do “Minas Gerais” e das de mais publicações
impressas em braile poderá obedecer a critérios especiais em razão
da necessidade específica da comunidade local, desde que se
garanta sua distribuição nas bancas de jornais e revistas e em outros
locais que distribuam o Diário Oficial impresso a tinta.

Art. 3º - O Estado encaminhará um exemplar de cada publicação em
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braile para os Municípios que o solicitarem.
Art. 4º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por

conta de dotações orçamentárias próprias.
Sala das Reuniões, 13 de fevereiro de 2007.
Alencar da Silveira Jr.
Justificação: Intensificando nossa pesquisa, deparamos com o

projeto que ora apresentamos, já aprovado pela Assembléia
Legislativa do Estado de São Paulo, apresentado por parlamentar com
a mesma formação e os mesmos princípios que norteiam nosso
mandato coletivo, o que nos sensibilizou sobremaneira, levando-nos a
apresentá-lo, com mínima alteração, aos nossos pares.

Este projeto é de tamanha relevância para uma parcela da
população que tem o acesso restringido ou até mesmo inteiramente
negado às informações de Estado. É uma proposta simples e clara,
que enriquece e torna mais nobre e frutífera a missão de legislar.

A proposição favorece a recepção, pela sociedade, da mensagem
contida nas leis, em geral complicadas e excessivamente técnicas, por
permitir que qualquer cidadão, sem restrições, leia as normas que
pretendemos sejam criadas. E permite, por extensão, que todos os
documentos oficiais, depois da aprovação deste projeto, sejam lidos e
compreendidos pelos cidadãos que necessitam de linguagem especial
para fazê-lo, neste caso, o braile, destinado aos portadores de
deficiência visual.

Os portadores de deficiência visual encontram uma verdadeira
barreira para defender seus direitos, a barreira da desinformação,
ocasionada pela falta de publicações na escrita braile.

A publicação de documentos oficiais, leis, decretos, portarias e
demais regulamentos na escrita braile é muito restrita, o que ocasiona
uma grande lacuna na divulgação dessas determinações, que são
imprescindíveis ao cidadão.

Onde conseguir uma Constituição Estadual, uma portaria da
Secretaria de Saúde ou um edital ou resultado de um concurso para
emprego público na escrita braile?

A resposta a essa pergunta poderá ser a indicação de uma
instituição específica, que geralmente não possui um acervo grande
de obras nem tal documentação na escrita braile, devendo o portador
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de deficiência visual recorrer a amigos e parentes para tomar
conhecimento da informação.

Se queremos que o portador de deficiência visual se integre
socialmente, seja independente, se insira no mercado de trabalho, é
necessário oferecer os meios adequados para que ele se desenvolva
e aja na sociedade.

Este projeto de lei objetiva desenvolver uma comunicação efetiva
com o portador de deficiência visual, colocando à sua disposição
documentos oficiais que são indispensáveis para o exercício da
cidadania.

- 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 49/2007
Concede isenção de pagamento de taxa relativa à renovação da

Carteira Nacional de Habilitação.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica concedida a isenção do pagamento da taxa estadual

relativa à renovação da Carteira Nacional de Habilitação para os
servidores do Corpo de Bombeiro Militar, Polícia Militar e Polícia Civil
do Estado de Minas Gerais que tenham como função conduzir
viaturas oficiais.

Art. 2º - Para que haja a isenção de que trata o “caput” do art. 1º
será necessário:

I - que o servidor possua a carteira de credenciamento obtida pelo
órgão competente;

II - que o servidor participe, com freqüência de 100% (cem por
cento) do curso de direção defensiva;

III - que o servidor realize os exames médicos exigidos pelas
autoridades competentes sob a responsabilidade de sua instituição.

Art. 3º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de cento
e vinte dias contados da data de sua publicação.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 13 de fevereiro de 2007.
Alencar da Silveira Jr.
Justificação: Considerando a medida extremamente justa,
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pretendemos beneficiar os servidores do Corpo de Bombeiro Militar,
Polícia Militar e da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, cujas
dificuldades são sobejamente conhecidas. São esses servidores
profissionais especializados para proteger e defender o povo do nosso
Estado, no trabalho difícil, porém, edificante e benéfico para os
mineiros. Convém lembrar que a população do nosso Estado é que
fica com o atendimento prejudicado, devido ao número de servidores
privados de exercer suas funções por motivo de pendência financeira
para a renovação da Carteira Nacional de Habilitação.

- 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 50/2007
Altera a Lei nº 12.666, de 4 de novembro de 1997, que dispõe sobre

a Política Estadual de Amparo ao Idoso e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - A alínea “d” do inciso III do art. 5º da Lei nº 12.666, de 4 de

novembro de 1997, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 5º- (...)
III - (...)
d) incentivar ações que ampliem o acesso do idoso às diferentes

áreas do conhecimento, no âmbito das universidades públicas
estaduais, em especial:

1 - a criação de cursos e atividades de extensão direcionados ao
público idoso;

2 - a flexibilização dos processos seletivos para ingresso do idoso
nos cursos seqüenciais de formação específica e de complementação
de estudos, observada a escolaridade mínima exigida pela legislação
pertinente para ingresso em cada modalidade de curso;

3 - a abertura de vagas em disciplinas regulares dos cursos
superiores de graduação, ficando a cargo da instituição a indicação,
para cada período letivo, das disciplinas e do número de vagas
destinadas ao público idoso, bem como o estabelecimento de critérios
de apuração das condições de aproveitamento do interessado nas
disciplinas oferecidas.”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 13 de fevereiro de 2007.
Alencar da Silveira Jr.
Justificação: Na recente edição da Lei nº 10.741, de 2003,

conhecida como Estatuto do Idoso, o Governo Federal sinaliza com a
disposição de cumprir o que já é uma tendência no País: o tratamento
digno ao idoso. O Estatuto garante direitos e prevê deveres para
melhorar a vida dos cidadãos com mais de 60 anos.

A discriminação contra idosos, incluindo a negativa de emprego por
motivo de idade passou a ser crime punível com seis meses a um ano
de reclusão, mais multa.

No transporte coletivo interestadual devem ser reservadas duas
vagas para idosos que ganhem até dois salários mínimos, e
observada a determinação já vigente, da Constituição Federal, que
garante transporte urbano gratuito para quem tem mais de 65 anos.

O Governo fica responsável por criar programas sociais e de
profissionalização para o idoso; e em projetos habitacionais do
Governo, 3% das unidades devem ser reservadas aos idosos. O
Estatuto prevê, ainda, a concessão de um salário mínimo a todos com
idade superior a 65 anos. Antes, o benefício era dado somente a partir
dos 67 anos e aos idosos considerados incapazes de prover sua
subsistência. De acordo com dados do IBGE, 64,2% do idosos são
responsáveis pelo sustento da Casa.

O Estatuto prevê, ainda, que os concursos e processos de seleção
sejam adequados para que empresas prestadores de serviços
públicos tenham em seus quadros pelo menos 20% de trabalhadores
com mais de 45 anos de idade.

Nosso projeto busca oferecer ao cidadão com idade acima de 60
anos a oportunidade de ingressar nas universidades públicas
estaduais sem prestar vestibular. Essa é uma forma de devolver ao
idoso tudo o que ele já fez pelo País e pela sociedade, trazendo,
ainda, integração social e valorização pessoal.

Segundo o Estatuto do Idoso, em seu art. 9º, “é obrigação do Estado
garantir à pessoa idosa a proteção à vida e à saúde, mediante
efetivação de políticas sociais públicas que permitam um
envelhecimento saudável e em condições de dignidade”. E o art. 25
do mesmo diploma legal prevê que “o poder público apoiará a criação
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de universidade aberta para as pessoas idosas e incentivará a
publicação de livros e periódicos, de conteúdo e padrão editorial
adequados ao idoso, que facilitem a leitura, considerada a natural
redução da capacidade visual”.

Consideramos que a aprovação de nosso projeto muito contribuirá
para a efetiva implantação dos direitos dos idosos no Estado.

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

PROJETO DE LEI Nº 51/2007
Atribui ao Estado a obrigação de fornecer medicamentos às pessoas

carentes que especifica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Os estabelecimentos de saúde da rede pública estadual

ficam obrigados a fornecer, gratuitamente, às pessoas cuja renda
mensal seja igual ou inferior a dois salários mínimos, remédios de uso
contínuo e continuado necessários à prevenção e à recuperação da
saúde.

Parágrafo único - Nos Municípios onde tenha se efetivado o
processo de municipalização das ações de saúde, o atendimento
poderá ser feito por meio da respectiva secretaria, mediante convênio.

Art. 2º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
sessenta dias a partir de sua vigência.

Art. 3º - As despesas com a execução desta lei correrão por conta
de repasses do SUS e das dotações orçamentárias próprias,
suplementares, se necessário.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 13 de fevereiro de 2007.
Alencar da Silveira Jr.
Justificação: A saúde é direito fundamental do ser humano, devendo

o Estado promover as condições indispensáveis ao seu pleno
exercício.

O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e
execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução dos
riscos de doença.

A Constituição do Estado de Minas Gerais, em seu art. 186,
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determina: "A saúde é direito de todos, e a assistência a ela é dever
do Estado, assegurada mediante políticas sociais e econômicas que
visem à eliminação do risco de doenças e de outros agravos e ao
acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para sua
promoção, proteção e recuperação".

Essa propositura visa a obrigar os estabelecimentos de saúde e
também os postos de atendimento do Estado e dos Municípios a
fornecer aos aposentados e pensionistas, que percebam até dois
salários mínimos como única fonte de renda, e aos deficientes físicos
e mentais, medicamentos de uso contínuo e continuado necessários à
prevenção e à recuperação da saúde.

A proposta encontra amparo no art. 186 da Constituição Estadual e
está embasada nos arts. 196 a 198 da Carta Magna.

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

PROJETO DE LEI Nº 52/2007
Concede isenção do pagamento do Imposto sobre a Propriedade de

Veículos Automotores - IPVA -, na hipótese que especifica, e dá
outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica o proprietário de veículo automotor novo, movido

exclusivamente a álcool, adquirido no período compreendido entre a
data da publicação desta lei e 31 de dezembro de 2000, isento do
pagamento do Imposto  sobre  a Propriedade de Veículos
Automotores - IPVA -, nos exercícios de 1999, 2000 e 2001.

§ 1º - Para os efeitos desta lei, considera-se novo o veículo sem uso,
até a sua saída promovida por revendedor ou diretamente do
fabricante ao consumidor final.

§ 2º - O Poder Executivo disciplinará em regulamento as
formalidades a serem observadas para a concessão do benefício.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 13 de fevereiro de 2007.
Alencar da Silveira Jr.
Justificação: A proposta ora apresentada tem por escopo conceder,

para os exercícios de 1999, 2000 e 2001, a isenção do IPVA, relativa
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aos veículos automotores novos, movidos exclusivamente a álcool,
adquiridos no período compreendido entre a data da publicação da lei
e 31/12/2000.

A medida objetiva fomentar o uso do veículo a álcool, contribuindo,
ainda, para estimular o desenvolvimento do setor alcooleiro e
ampliando, em conseqüência, a oferta de emprego aos trabalhadores
rurais.

A retomada da fabricação e das vendas de veículos movidos a
álcool permitirá maior circulação de uma frota que não polui o meio
ambiente e o soerguimento do Proálcool, evitando a importação de
petróleo e contribuindo para o desenvolvimento de tecnologia
avançada para a produção de veículos a álcool.

A implantação pelo Governo do Estado de uma política para o
agronegócio sucroalcooleiro, somada a incentivos fiscais à produção
de veículos a álcool, proporcionando linhas especiais de crédito e a
promoção de divulgação dos programas de apoio ao uso do álcool é
fundamental para o êxito econômico no setor.

Tendo em vista a natureza da matéria e os futuros resultados quanto
ao emprego, à renda e à qualidade do meio ambiente, venho solicitar
aos nobres pares que a apreciação da proposição se faça em caráter
de urgência.

- 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 53/2007
Torna obrigatório o oferecimento pelo Estado da vacina de

prevenção ao combate do câncer de colo de útero - HPV.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Os estabelecimentos de saúde da rede pública estadual

ficam obrigados a fornecer, gratuitamente, às mulheres cuja renda
mensal seja igual ou inferior a cinco salários mínimos, vacina para a
prevenção de infecção por HPV (Paplomavírus- da família
Papovariidade) .

Parágrafo único - Nos Municípios onde tenha se efetivado o
processo de municipalização das ações de saúde, o atendimento
poderá ser feito por meio da respectiva secretaria, mediante convênio.
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Art. 2º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de um
ano contado da data de sua publicação, ou no ano fiscal seguinte ao
de sua publicação.

Art. 3º - O Estado realizará campanhas periódicas de esclarecimento
sobre a doença, seu modo de transmissão e a importância da
vacinação.

Art. 4º - As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão por
conta de:

I - repasses da Secretária de Saúde;
II - dotação consignada no Orçamento do Estado, conforme a Lei

Complementar nº 101, de maio de 2000, se necessário;
III - outras fontes.
Art. 5º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 13 de fevereiro de 2007.
Alencar da Silveira Jr.
Justificação: O câncer do colo útero é doença que se desenvolve

lentamente e não apresenta sintomas na fase inicial. Quanto mais
rapidamente for diagnosticado, maior é a chance de recuperação da
mulher e menores serão as complicações no tratamento.

Algumas infecções cérvico-vaginais de transmissão sexual estão
relacionadas com desenvolvimento da doença, bem como o fumo,
condições de vida, promiscuidade e início precoce da atividade
sexual.

Alguns tipos de HPV oferecem risco de progressão para
malignidade, ou seja, o câncer de colo de útero.

A vacina previniu contra os casos não cancerígenos e em 70% os
casos de alto risco, estimulando a produção de anticorpos específicos
para cada subtipo de HPV. No desenvolvimento da vacina conseguiu-
se identificar a parte principal do DNA do HPV que o codifica para a
fabricação do capsídeo viral (parte que envolve o genoma do vírus).
Testes preliminares mostraram induzir fortemente a produção de
anticorpos quando administradas em humanos.

Conforme o - Instituto Nacional de Câncer - Inca -, o tratamento
completo custa cerca de R$820,00 e dura seis meses. Afirma-se que
de 50 a 80% das mulheres sexualmente ativas serão infectadas por
um ou mais tipos de HPV em algum momento de suas vidas.
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Já existem postos de coleta de exames preventivos ginecológicos do
Sistema Único de Saúde (SUS) em todos os Estados, o que facilita a
distribuição da vacina, por meio de repasse financeiro.

A saúde é direito fundamental do ser humano, devendo o Estado
promover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. O
dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e
execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução dos
riscos de doença. A Constituição do Estado de Minas Gerais, em seu
art. 186, determina: "A saúde é direito de todos, e a assistência a ela é
dever do Estado, assegurada mediante políticas sociais e econômicas
que visem à eliminação do risco de doenças e de outros agravos e ao
acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para sua
promoção, proteção e recuperação".

Essa propositura visa obrigar os estabelecimentos de saúde e
também os postos de atendimento do Estado e dos Municípios a
fornecer, às mulheres que percebam até cinco salários mínimos,
vacina para a prevenção de infecção por HPV.

Conforme previsto nos arts. 61, XVIII, e 62, XX, XXV, ambos da
Constituição do Estado de Minas Gerais, compete à Assembléia
Legislativa matéria de competência concorrente comum prevista nos
arts. 24 e 23 da Constituição da República, e ainda, a competência
para autorizar celebração de convênio pelo Governo o Estado com
entidade de direito público ou privado e ratificar o que, por motivo de
urgência ou de interesse público, for efetivado sem essa autorização,
desde que encaminhado à Assembléia Legislativa nos 10 dias úteis
subsequêntes à sua celebração.

O prazo de um ano estipulado para o Poder Executivo regulamentar
tal lei tem fundamento nos princípios do Direito Tributário, da Lei de
Responsabilidade Fiscal e do princípio da razoabilidade e
proporcionalidade, para que o Executivo tenha possibilidade de
elaborar seu projeto orçamentário, incluindo, se necessário, verbas
decorrentes deste projeto de lei.

A proposta encontra amparo no art. 186 da Constituição Estadual e
está embasada nos arts. 196 a 198 da Carta Magna.

- 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.
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102, do Regimento Interno.
PROJETO DE LEI Nº 54/2007

Dispõe sobre a inclusão de disciplina na grade curricular do ensino
médio e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica incluído na grade curricular do ensino médio conteúdo

referente à literatura mineira.
Art. 2º - A série em que a matéria será incluída será definida pelo

órgão competente da Secretaria de Estado de Educação.
Art. 3º - As despesas decorrentes da aplicação desta lei serão

cobertas por recursos orçamentários próprios, suplementados, se
necessário.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 13 de fevereiro de 2007.
Alencar da Silveira Jr.
Justificação: Vivemos em Minas Gerais um desafio. Em alguns

lugares, ocorre um verdadeiro renascimento literário, e em outros
nada se fala.

No setor educacional, há livros didáticos excelentes; todavia, no
estudo da literatura do século XX, entra ano, sai ano, mantém-se o
estudo em cima de nomes há muito consagrados, e existem lacunas
imperdoáveis. Sempre encontramos Carlos Drumond de Andrade,
Guimarães Rosa, Murilo Mendes e poucos mais, mas onde estão
Murilo Rubião, Fernando Sabino, Emílio Moura, Vivaldi Moreira,
Djalma Andrade, Adélia Prado, Roberto Drumond e tantos outros de
valor incontestável?

Além disso, o contato dos estudantes com importantes obras é feito
apenas com a utilização de trechos escolhidos e resumos, que nem
sempre dão uma visão necessária do conjunto em relação ao
panorama literário.

Há que ressaltar também o quase geral desconhecimento das
principais entidades literárias mineiras e do trabalho que
desenvolvem.

O que se pretende com esta proposta é aumentar a intimidade do
mineiro com a literatura de sua região, com a alma mineira, tão ampla
e eclética em suas manifestações, e que em si condensa, com brilho,
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a alma do mundo inteiro.
Por isso esperamos o apoio dos nobres colegas na aprovação da

proposta que ora apresentamos.
- 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 55/2007
Determina a impressão do quadro de vacinas infantis obrigatórias

nas embalagens de leite dos Tipos C e B.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º- O quadro de vacinas infantis obrigatórias determinadas pelo

Ministério da Saúde deverá ser impresso nas embalagens de leite dos
Tipos C e B.

Art. 2º - Para cumprimento do disposto no art. 1º pelas empresas
responsáveis na confecção de embalagens, a Secretaria Estadual de
Saúde fornecerá o quadro atualizado do calendário de vacinas
vigentes no Estado.

Art. 3º - Caberá a órgão próprio do Governo Estadual a fiscalização
das embalagens, recolhendo aquelas que estiverem em desacordo
com esta lei.

Parágrafo único - O Poder Executivo, dentro do prazo previsto para
a vigência desta lei, regulamentará o disposto no “caput” deste artigo,
sem prejuízo de sua observância, vencido o prazo estabelecido no art.
4º.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor em cento e vinte dias a contar de sua
publicação.

Sala das Reuniões, 13 de fevereiro de 2007.
Alencar da Silveira Jr.
Justificação: Ninguém desconhece quanto úteis e necessárias são

as vacinas como forma de preservação da saúde das pessoas e de
erradicação de doenças, sobretudo as que abrangem as grandes
massas populares, especialmente as crianças. Por isso, sem dúvida, é
oportuno este projeto de lei, que determina a impressão do quadro de
vacinas infantis obrigatórias nas embalagens de leite, medida esta
prática e econômica, uma vez que consegue atingir todos os lares
mineiros, dando conhecimento permanente e imediato das datas das
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vacinas obrigatórias.
Ademais, se constitucionalmente a preservação da saúde e do

direito de todos é obrigação do Estado, nada mais justo e oportuno do
que facilitar, sempre e ao máximo, à população informações sobre
tema que diretamente lhe diz respeito.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo
Deputado Eros Biondini. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 17/2007 nos
termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno.

          PROJETO DE LEI Nº 56/2007
Ex-Projeto de Lei nº 179/2003

(Ex-Projeto de Lei nº 1.381/2001)
Cria o Programa Estadual de Produção Alimentar em pequenas

Propriedades -PREAPA-MG -, e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica criado o Programa Estadual de Produção Alimentar em

Pequenas Propriedades Rurais Mineiras, - PREAPA-MG -, com a
finalidade de prover o pequeno produtor rural ou agricultor familiar de
sementes melhoradas de alta qualidade, proporcionando o aumento
da capacidade produtiva, a conseqüente produção de alimentos na
pequena propriedade rural, o real aumento de renda, e evitar o êxodo
rural.

Parágrafo único: Para os fins do programa de que trata esta lei,
considera-se pequena propriedade aquela que não exceder ao
módulo rural.

Art. 2º - O PREAPA será coordenado pela Secretaria de Estado de
Agricultura Pecuária e Abastecimento - SEAPA -, em parceria com a
Secretaria de Estado do Trabalho, da Assistência Social, da Criança e
do Adolescente - SETASCAD -, especialmente quanto a:

I - articular com os municípios, sindicatos, cooperativas a
participação no programa;

II - apoiar e desenvolver ações de parceria necessárias à
implantação do programa;

III - divulgar o programa junto às comunidades rurais;
IV - assegurar a continuidade do programa, de forma

descentralizada e participativa;
V - celebração de convênios entre os órgãos do poder público e
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entidades associativas dos produtores rurais destinados à qualificação
técnica dos interessados.

Parágrafo único - A adesão dos produtores, sindicatos, associações,
Prefeituras e ONGs ao programa será feita de forma voluntária.

Art. 3º - À EMATER incumbe o cadastramento e a seleção dos
produtores ou entidades interessadas em se integrar ao PREAPA,
bem como prover a assistência técnica e a distribuição das sementes
melhoradas aos produtores, também definindo a área apta ao plantio.

Art. 4º - A SEAPA estabelecerá mecanismos adequados à
competente administração do PREAPA no prazo de sessenta dias.

Art. 5º - A SETASCAD destinará à implantação e ao
desenvolvimento do programa de que trata esta lei importância não
inferior a 10% (dez por cento) dos recursos do FAT na qualificação
técnica dos produtores nele inscritos.

Parágrafo único: A qualificação de que trata este artigo será
oferecida por técnicos da EMATER ou de outros órgãos afins, em
convênio com as entidades associativas da categoria dos produtores
rurais.

Art. 6º - O PREAPA terá como diretrizes básicas:
I - propiciar ao pequeno produtor rural o acesso a sementes

melhoradas de alta qualidade;
II - aumentar a produtividade agrícola dos pequenos produtores

rurais, o que redundará na melhoria da qualidade de vida e da renda
da pequena propriedade;

III - buscar participação maciça dos produtores rurais, prefeituras,
sindicatos, ONGs e demais entidade representativas do setor agrícola;

IV - estimular a adoção de tecnologias alternativas adaptadas aos
pequenos produtores;

V - promover a integração que se fizer necessária entre órgãos do
poder público federal, estadual e municipal e ONGs, destinada ao bom
andamento do programa;

VI - desenvolver parcerias entre entidades representativas dos
produtores, sindicatos, cooperativas e empresas, na busca de
melhoria da qualidade de vida das famílias de pequenos produtores
rurais.

Art. 7º - O produtor rural que se filiar ao programa de que trata esta
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lei ficará obrigado a reservar 10% (dez por cento) do total da área
beneficiada para compor o estoque de sementes, que será
administrado pela SEAPA-MG.

Parágrafo único: É de responsabilidade da SEAPA, por meio da
EMATER ou de quem ela delegar, a aquisição, o armazenamento e a
distribuição das sementes.

Art. 8º - São fontes de recursos do PREAPA:
I - recursos provenientes do FUNDERUR;
II - recursos do PRONAF;
III - recursos da SEAPA;
IV - doações e convênios;
V - recursos do FAT;
VI - outras fontes.
Art. 9º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 13 de fevereiro de 2007.
Weliton Prado
- 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 57/2007
Ex-Projeto de Lei nº 182/2003

(Ex-Projeto de Lei nº 2.513/2002)
Altera a Lei nº 12.733, de 1997, que dispõe sobre a concessão de

incentivos fiscais aos projetos culturais no Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O art. 5º da Lei nº 12.733, de 30 de dezembro de 1997,

passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo:
“Art. 5º - .....................................
§ 5º - O crédito tributário inscrito na dívida ativa em que o

contribuinte usufruir dos benefícios previstos nesta lei poderá ser
parcelado em até cento e vinte meses escalonadamente.”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 13 de fevereiro de 2007.
Weliton Prado
Justificação: Em virtude da anistia fiscal concedida pelo Governo

Estadual, houve grande desinteresse por parte dos inscritos na dívida
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ativa em apoiar projetos culturais. Com a alteração, pretendemos
estender esse benefício, objetivando incentivar os investimentos em
cultura em Minas Gerais.

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

PROJETO DE LEI Nº 58/2007
Ex-Projeto de Lei nº 178/2003

(Ex-Projeto de Lei nº 990/2000)
Dispõe sobre alimentação escolar na rede estadual de ensino do

Estado de Minas Gerais e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O Estado de Minas Gerais consignará recursos no

orçamento, destinados à execução de programas de alimentação
escolar gratuita aos alunos do ensino médio e dos programas de
educação de jovens e adultos.

Art. 2º - O montante dos recursos a que se refere o art. 1º será
diretamente proporcional ao número de matrículas na rede estadual
de ensino.

Art. 3º - Cabe ao Conselho Estadual de Alimentação Escolar, entre
outras atribuições, a fiscalização e o controle da aplicação dos
recursos de que trata esta lei.

Art. 4º - A elaboração dos cardápios do Programa de Alimentação
Escolar, de que trata esta lei, deverá ser elaborado por nutricionista
capacitado, será desenvolvido em acordo com o Conselho Estadual
de Alimentação Escolar e respeitará os hábitos alimentares de cada
localidade, sua vocação agrícola e a preferência pelos produtos “in
natura”.

Art. 5º - Na aquisição de insumos, serão priorizados os produtos de
cada região, visando à redução dos custos.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 13 de fevereiro de 2007.
Weliton Prado
Justificação: A Constituição do Estado de Minas Gerais em seu art.

196, parágrafo único, prevê que “a gratuidade do ensino a cargo do
Estado inclui a de todo o material escolar e da alimentação do
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educando, quando na escola”.
Entretanto, um dos grandes problemas vividos hoje pelas escolas

diz respeito à ausência de recursos destinados à merenda escolar
para alunos do ensino médio e dos programas de educação de jovens
e adultos, excluídos dos programas da União, conforme dispõe a Lei
Federal nº 3.913, de 1994.

Considerando a importância das ações governamentais que visam à
segurança alimentar, em especial de crianças e adolescentes, cabe
ao Estado suprir essa lacuna e garantir a alocação de recursos para
subsidiar a merenda aos alunos da sua rede de ensino, inclusive os
do ensino médio e dos programas de educação de jovens e adultos,
cumprindo, desta forma, o dispositivo constitucional.

Na publicação da Secretaria de Estado da Educação de Minas
Gerais “Coleção Lições de Minas”, volume IV, sobre merenda escolar,
há o reconhecimento de que “o rendimento escolar, o sucesso no
processo de ensino e de aprendizagem, a almejada formação de
cidadãos conscientes e atuantes na comunidade em que vivem (...)
dependem, para sua consecução, de uma série de fatores
econômicos, sociais e até culturais. É certo que um dos requisitos
significativos é o padrão alimentar e as condições nutricionais e de
saúde”.

Tendo o Governo do Estado a clareza sobre a importância da
merenda escolar para o desempenho escolar dos alunos, em especial
para os de baixa renda, para os quais a merenda escolar muitas
vezes constitui a principal refeição, cumpre-nos estender o direito a
todas as crianças, adolescentes e adultos regularmente matriculados
na rede estadual de ensino.

- 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 59/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 18/2003)

Institui a cobrança de meia-entrada em estabelecimentos culturais,
de lazer e esportivos no Estado de Minas Gerais.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica assegurado aos estudantes regularmente matriculados
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em estabelecimentos de ensino público ou particular oficialmente
reconhecidos no Estado de Minas Gerais e aos jovens com idade até
dezoito anos 50% (cinqüenta por cento) de abatimento sobre o preço
efetivamente cobrado por ingressos em casas de diversão, de
espetáculos teatrais, musicais e circenses, em casas de exibição
cinematográfica, praças esportivas e similares das áreas de esporte,
cultura e lazer, na conformidade da presente lei.

§ 1º - Para efeito do cumprimento desta lei, consideram-se casas de
diversão de qualquer natureza, como previsto no “caput” deste artigo,
os locais que, por suas atividades, propiciem lazer e entretenimento;

§ 2º - No caso de o estabelecimento descrito no “caput” deste artigo
estar praticando preços promocionais ou descontos, a meia entrada
corresponderá à metade do valor do ingresso com desconto ou em
promoção.

Art. 2º - Para usufruir o benefício a que se refere o art. 1º desta lei, o
estudante deverá provar a condição referida nos artigos anteriores,
através de carteira autenticada pelo respectivo estabelecimento de
ensino e emitida pela União Nacional dos Estudantes - UNE -, pela
União Brasileira dos Estudantes Secundaristas - UBES - ou pela
União Colegial de Minas Gerais - UCMG - e distribuída pelas
respectivas entidades filiadas, tais como União Estadual dos
Estudantes, uniões municipais, diretórios centrais de estudantes,
diretórios acadêmicos, centros acadêmicos e grêmios estudantis, e os
jovens com idade até dezoito anos deverão portar documento de
identidade.

Parágrafo único - As carteiras mencionadas neste artigo terão
validade de um ano, até a data da expedição da carteira no ano
seguinte.

Art. 3º - A autenticação e a expedição das carteiras referidas no
"caput" deste artigo deverão se dar como base em listagem de alunos
regularmente matriculados fornecida pela direção de cada
estabelecimento de ensino, até um mês após o encerramento das
matrículas.

Art. 4º - Caberá às Prefeituras Municipais, através dos órgãos
responsáveis pela cultura, pelo esporte, pelo lazer e pela defesa do
consumidor a fiscalização do cumprimento desta lei, autuando os
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estabelecimentos que a descumprirem, cominando-lhes as sanções
administrativas cabíveis e a suspensão imediata do alvará do evento e
do funcionamento do estabelecimento.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6º - Revogam-se as disposições em contrário, especialmente a

Lei nº 11.052, de 24/3/93.
Sala das Reuniões, 13 de fevereiro de 2007.
Weliton Prado
Justificação: O presente projeto de lei institui a cobrança de meia-

entrada em estabelecimentos culturais, de lazer e esportivos no
Estado de Minas Gerais. Milhões de jovens se beneficiam da meia-
entrada todos os dias, freqüentando “shows”, peças de teatro, jogos
de futebol e outros eventos culturais e pagando a metade do preço.

A essência deste projeto é a idéia de que a formação do cidadão
não se dá apenas no banco das escolas, pois é preciso dar acesso a
atividades culturais capazes de ampliar a sensibilidade, o
conhecimento e a forma de ver o mundo. É preciso dar oportunidade
para o jovem ver de perto seu país e outro lugares do mundo,
conhecer culturas, comportamentos e povos diferentes e crescer
respeitando diferenças.

A meia-entrada é a forma de garantir a complementação da
formação acadêmica dos jovens estudantes, através do acesso
diferenciado à cultura, ao esporte e ao lazer. Com ela, o estudante
amplia seus conhecimentos e sua formação cultural. A meia-entrada
interage com o ensino formal, garantindo maior qualidade na formação
educacional dos estudantes brasileiros.

Na certeza de que este projeto vem tratar de uma questão
nacionalmente discutida, devido a sua importância e ao impacto na
vida social dos jovens e dos estudantes,. é que pleiteamos o apoio e a
aprovação de todos os Deputados desta Casa Legislativa a esta
proposição.

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

PROJETO DE LEI Nº 60/2007
Ex-Projeto de Lei nº 180/2003
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(Ex-Projeto de Lei nº 2.453/2002)
Institui a Política Estadual de Educação Preventiva e Atenção

Integral ao Usuário de Drogas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituída a Política Estadual de Educação Preventiva e

Atenção Integral ao Usuário de Drogas, com a atribuição primordial de
formular a política estadual nos temas da prevenção, do tratamento,
da assistência e da reinserção social dos usuários de drogas e seus
familiares.

Art. 2º - Os princípios orientadores da Política ora instituída são:
I - mudar uma lógica de discriminação aos usuários de drogas

visando a reduzir o processo de exclusão social;
II - estimular a pluralidade de ações preventivas, terapêuticas,

reabilitadoras e legais;
III - incentivar a participação da sociedade em geral nas iniciativas

voltadas à prevenção e à redução do uso abusivo de drogas;
IV - orientar todas as ações desta Política por informações

científicas e por uma ética que resguarde os direitos humanos e de
cidadania da população de usuários e da população em geral.

Art. 3º - As diretrizes fixadas para a Política de que trata esta lei são
as seguintes:

I - educação preventiva: que compreende um conjunto articulado e
integrado de ações e serviços preventivos, individuais e coletivos,
tendo como objetivo facilitar o acesso à informação e à orientação,
bem como a espaços potencializadores de um desenvolvimento
integral do cidadão. Esta educação deve estar direcionada à
valorização da qualidade de vida por meio da interdisciplinaridade e
da associação de recursos pedagógicos como lazer, esporte e cultura,
estimulando o resgate e o fortalecimento dos laços do cidadão com
seu meio social (afetivos, escolares, profissionais, familiares,
solidários, entre outros) de forma responsável, ampliando os
compromissos do indivíduo em relação a si mesmo, ao próximo e ao
contexto social em que vive;

II - atenção integral ao usuário de drogas e sua rede social: que
compreende um conjunto de dispositivos sanitários e socioculturais,
constituídos a partir de uma visão integrada de concepção de saúde
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em uma perspectiva de redução de danos que engloba indicadores de
qualidade de vida, qualidade das relações interpessoais, inclusão
social e participação por intermédio do controle social;

III - contribuição ao debate sobre a repressão ao tráfico:
compreende a disponibilização de estudos e experiências de outras
áreas, como por exemplo as da saúde, da educação e da cidadania,
visando à qualificação do planejamento de ações integradas da
política de redução de oferta e de demanda pelo uso de drogas; do
ponto de vista legal, esta diretriz visa, também, a contribuir para o
debate sobre o comércio ilegal de drogas legais e ilegais.

Art. 4º - Compete ao Estado, no tocante à Política Estadual de
Educação Preventiva e Atenção Integral ao Usuário de Drogas:

I - formular diretrizes, adequar e referenciar a política de prevenção
de drogas e atenção ao usuário;

II - apoiar a realização de eventos, encontros de formação
continuada, campanhas, pesquisas da realidade e estudos nas áreas
de educação preventiva, atenção integral ao usuário de drogas e
repressão ao tráfico;

III - acompanhar a implantação de programas de educação
preventiva nas escolas, continuados e sistemáticos, estendendo para
outras ações complementares, por meio da definição de critérios, com
a participação de todos os segmentos da comunidade escolar e de
lideranças comunitárias;

IV - estimular a implantação de programas de prevenção nas
empresas públicas e privadas por intermédio de uma política de
recursos humanos para a abordagem, o encaminhamento ao
tratamento e a reinserção laboral dos servidores com problemas
relacionados com o uso de drogas;

V - potencializar a utilização dos espaços públicos com ações de
esporte, lazer, educação e saúde e ampliar a realização de eventos
culturais que respeitem as características locais e regionais, tornando-
os acessíveis à população em geral;

VI - estimular iniciativas de profissionalização e de geração de renda
que promovam a inclusão social de adolescentes em situação de
vulnerabilidade social;

VII - referenciar à rede de atenção à saúde voltada ao usuário de
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drogas e sua família, associando modalidades de tratamento que
buscam abstinência àquelas orientadas pela estratégia de redução de
danos;

VIII - estimular a implantação de programas de redução de danos
integrados em outras modalidades da rede de atenção à saúde,
visando a reduzir os prejuízos decorrentes do uso de qualquer
substância lícita ou ilícita;

IX - reunir informações sobre danos epidemiológicos referentes ao
tema das drogas em nível estadual;

X - estabelecer uma interlocução qualificada com a mídia e com
promotores culturais, por meio das assessorias de comunicação
públicas e privadas, para sensibilizar a opinião pública, ampliar a
compreensão dos problemas das drogas na sociedade e informar
adequadamente com dados científicos;

XI - rediscutir e fiscalizar o cumprimento dos dispositivos legais
referentes à propaganda e ao comércio ilegal de drogas lícitas;

XII - promover o debate sobre a legislação de drogas e a intersecção
dos aspectos jurídicos e de saúde em relação aos usuários e aos
dependentes de drogas em conflito com a lei;

XIII - aprofundar o planejamento e as estratégias para executar uma
política de repressão ao narcotráfico pela sua implicação no aumento
da criminalidade e da violência e na instabilidade econômica e política,
decorrentes dele;

XIV - acompanhar os resultados, avaliar e redimensionar as metas
mediante os resultados de impacto dos programas desenvolvidos,
integrando ações das secretarias estaduais e de setores da
sociedade.

Art. 5º - O Poder Executivo regulamentará a Política Estadual de
Educação Preventiva e Atenção Integral ao Usuário de Drogas no
prazo de noventa dias a partir da publicação desta lei.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 13 de fevereiro de 2007.
Weliton Prado
Justificação: A Política Estadual de Educação Preventiva e Atenção

Integral ao Usuário de Drogas tem como objetivo orientar as linhas de
ação do Governo do Estado, da sociedade civil organizada e da
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iniciativa privada na abordagem do uso abusivo de drogas.
Para a Política Estadual de Educação Preventiva e Atenção Integral

ao Usuário de Drogas o termo “drogas” é aplicado a qualquer
substância psicoativa, como álcool, tabaco, solventes e
medicamentos, substâncias lícitas, bem como àquelas consideradas
ilícitas, como a maconha, a cocaína e outras.

O consumo de drogas afeta a vida em sociedade, podendo-se
destacar seus malefícios na família, com a constatação do aumento
da violência doméstica, sendo que 2/3 dos casos de espancamento de
crianças e de agressões entre marido e mulher ocorrem com pais ou
maridos embriagados (Ministério da Saúde, 1997); por outro lado, a
desagregação familiar, aliada ao desemprego e à pobreza, provoca o
fenômeno de crianças e adolescentes que vivem na rua.

No trabalho, o uso indevido do álcool e das drogas é responsável
por 50% do absenteísmo e das licenças de saúde, atrasos, acidentes
de trabalho, baixa produtividade, desperdício de matéria-prima,
rotatividade e pela sobrecarga dos serviços médicos (ABEAD, 1990).

No trânsito, 75% dos acidentes fatais estão ligados ao abuso do
álcool; 61% das pessoas envolvidas em acidentes de trânsito e 56,2%
dos que sofreram atropelamentos, apresentavam alcoolemia positiva
(ABEDETRAN, 1997).

No aumento da violência e da criminalidade; 68% dos homicídios
culposos, 62% dos assaltos, 54% dos assassinatos e 44% dos roubos
estão ligados ao uso de drogas (Ministério da Saúde, 1997).

A disseminação do vírus HIV entre usuários de drogas injetáveis e
seus parceiros sexuais concorre para que, no Brasil, cerca de 25%
dos casos de infecção pelo HIV estejam relacionados com o uso de
drogas injetáveis.

Na saúde pública temos um número elevado de internações
hospitalares decorrentes de patologias associadas à dependência de
drogas, em especial do álcool e do tabaco.

Para a popoulação em situação de vulnerabilidade social, o uso de
drogas se apresenta como uma opção na falta de acesso aos
equipamentos socioeducativos, assim como pode amenizar a extrema
distância entre a grande oferta de bens de consumo e a
impossibilidade de sua aquisição. O envolvimento com o mundo das
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drogas tem se caracterizado como uma chance de mobilidade social,
já que, apesar do perigo, oferece possibilidades de “trabalho, inserção
e reconhecimento” de uma rede não formal de socialização.

Na rede escolar observa-se que a abordagem do tema entra no
cotidiano das atividades escolares somente de forma pontual e
através de iniciativas esparsas. Algumas experiências desenvolvem
essa temática através da interdisciplinaridade criativa, aproveitando os
diferentes aspectos das disciplinas para colocar questões que
estimulem o exercício de uma escolha consciente da criança e do
adolescente.

A assistência aos usuários de drogas não acolhe a demanda e ainda
está permeada pelo paradigma “hospitalocêntrico”, necessitando
fortalecer a rede intermediária de atendimento e reduzir as
internações, dando a devida importância para a contra-referência, que
deve reencaminhar o paciente, após uma intervenção de maior
complexidade para os recursos mais próximos da região de moradia,
para prosseguimento do tratamento.

A política de repressão ao tráfico ilícito está pouco equipada para
alcançar seu objetivo maior, que é reduzir a oferta de drogas no
mercado, tendo dificuldade de empenhar-se no enfrentamento dos
grandes traficantes, dedicando seus esforços, prioritariamente, na
repressão do nível intermediário do tráfico, justamente onde se
encontram os usuários de drogas, que se envolvem com o tráfico
como meio de obter a droga necessária para uso próprio.

Tendo em vista a caracterização do problema e os dados
epidemiológicos apresentados, encontramos as justificativas
necessárias para a implantação de uma Política Estadual de
Educação Preventiva e Atenção Integral ao Usuário de Drogas, pois
somente com diretrizes claramente definidas e priorizadas e uma
proposta estruturada envolvendo e integrando as ações das
secretarias de Estado e de vários segmentos sociais, com a
participação ativa da sociedade civil, se pode enfrentar esse problema
de forma arrojada, com ética e competência.

O objetivo principal dessa política é intervir no problema do uso e do
abuso de drogas, visando à mudança de uma lógica de discriminação
instituída ao longo dos anos. A viabilização dessa mudança está
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pautada pelo estímulo a pluralidade de ações preventivas,
terapêuticas, de cidadania e legais.

Dessa perspectiva, esta Política deve alinhar-se a outras políticas
sociais, bem como incentivar a participação da sociedade em geral na
discussão de temas relacionados com o uso de drogas e suas
conseqüências, na proposição e tomada de iniciativas que visem à
prevenção voltada à comunidade em geral, à atenção integral aos
usuários de drogas e à repressão ao tráfico de drogas, com o apoio do
Governo e da sociedade, por isso conto com o apoio de meus pares à
aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 61/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 1.839/2004)

Autoriza o Instituto de Previdência dos Servidores Militares do
Estado de Minas Gerais - IPSM - a doar os imóveis que especifica e
dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica o Instituto de Previdência dos Servidores Militares do

Estado de Minas Gerais - IPSM - autorizado a doar, livre e
desembaraçado de quaisquer gravames, inclusive hipotecas, à
Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais - COHAB-MG -
os seguintes imóveis:

I - terreno com área de 124.155,70m² (cento e vinte e quatro mil
cento e cinqüenta e cinco vírgula setenta metros quadrados), não
urbanizado, situado junto aos Bairros São Gabriel II e Dom Silvério,
antiga Fazenda Gorduras ou Belmonte, em Belo Horizonte,
matriculado sob o nº 36.872, a fls. 232 do livro 3AP, no Cartório do 1º
Ofício de Registro de Imóveis de Belo Horizonte;

II - terreno com área de 47.745m² (quarenta e sete mil setecentos e
quarenta e cinco metros quadrados), não urbanizado, situado junto ao
Bairro Jardim Vitória, em Belo Horizonte, antigo Gorduras de Baixo,
matriculado sob o nº 6.012, no livro 2, no Cartório do 4º Ofício de
Registro de Imóveis de Belo Horizonte.

Art. 2º - Os imóveis de que trata esta lei destinam-se à construção
de casas populares a serem vendidas exclusivamente para os
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militares estaduais da ativa lotados em Belo Horizonte, na proporção
de uma unidade por pessoa.

Art. 3º - Os imóveis de que trata esta lei reverterão ao patrimônio do
Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas
Gerais se, no prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura
pública de doação, não lhe for dada a destinação prevista no art. 2º
desta lei.

Art. 4º - Fica criada junto à Companhia de Habitação do Estado de
Minas Gerais - COHAB-MG - uma comissão com a finalidade de
acompanhar a fixação de regras e critérios complementares,
destinados à comercialização das unidades habitacionais
mencionadas no art. 2º, bem como fiscalizar os procedimentos
decorrentes e vinculados à aplicação desta lei.

Parágrafo único - A comissão de que trata este artigo terá a seguinte
composição:

I - dois membros indicados pela Associação dos Oficiais da Polícia
Militar e do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais - AOPM-BM -;

II - dois membros indicados  pela  União do Pessoal da Polícia
Militar - UPPM -;

III - dois membros indicados pela Associação dos Praças da Polícia
Militar e do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais;

IV - dois membros indicados pelo Centro Social dos Cabos e
Soldados da Polícia Militar de Minas Gerais.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6º - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 13 de fevereiro de 2007.
Sargento Rodrigues
Justificação: A proposição tem por escopo a utilização de área

ociosa pertencente ao IPSM para a construção de casas populares, a
serem destinadas, exclusivamente, aos militares estaduais. Conforme
já foi bastante salientado nesta Casa Legislativa, a medida é de
interesse público - e tanto o é que o Governo Aécio Neves
implementou, por meio do Decreto nº 43.846, de 2004, o Programa
Lares Geraes - Segurança Pública. Exatamente porque temos a
intenção de auxiliar na execução do aludido programa é que pedimos
o apoio dos nossos pares para que este projeto seja aprovado.
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização
Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 62/2007
(Ex- Projeto de Lei nº 1.835/2004)

Autoriza a Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas
Gerais - CODEMIG - a doar o imóvel que especifica e dá outras
providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica a Companhia de Desenvolvimento Econô mico de

Minas Gerais - CODEMIG - autorizada a doar, livre e desembaraçado
de quaisquer gravames, inclusive hipotecas, à Companhia de
Habitação do Estado de Minas Gerais - COHAB-MG - o imóvel
localizado no Município de Governador Valadares, constituído por
área de terrenos legítimos, medindo 25.312,00 m2 (vinte e cinco mil,
trezentos e doze metros quadrados), contendo as benfeitorias de três
galpões com paredes de tijolos, piso cimentado, cobertura de telhas
francesas e Eternit, totalizando, aproximadamente, 7.000,00 m2 (sete
mil metros quadrados) de área coberta, terreno esse que se
desmembra da porção maior situada nos lugares denominados Reta
Grande e Boa Sorte, na zona suburbana de Governador Valadares,
nas proximidades dos Bairros São Pedro e Universitário, constituindo
um todo perfeito e autônomo e encerrado em um perímetro que tem
seu ponto de partida no alinhamento da Rua Israel Pinheiro, a uma
distância de 174,80m (cento e setenta e quatro metros e oitenta
centímetros) da esquina dessa rua com a Rua E e segue pelo mesmo
alinhamento da Rua Israel Pinheiro até a distância de 128,49m (cento
e vinte e oito metros e quarenta e nove centímetros), alcançando-se a
margem do rio Doce, pela qual se segue, rio acima, até a distância de
190,99m (cento e noventa metros e noventa e nove centímetros), de
onde segue à direita, em linha reta perpendicular ao alinhamento da
Rua Israel Pinheiro, até a distância de 123,68m (cento e vinte e três
metros e sessenta e oito centímetros), alcançando-se o ponto de
partida no mesmo alinhamento e fechando o perímetro, conforme
registro no Cartório do 2° Serviço Registral de Imó veis da Comarca de
Governador Valadares, sob a matrícula n° 1.065 do L ivro n° 2, de 27
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de agosto de 1976.
Art. 2° - O imóvel de que trata esta lei destina-se  à construção de

casas populares, a serem vendidas na proporção de uma unidade por
pessoa, respeitando-se as seguintes prioridades:

I - militares estaduais lotados no município em que se localiza o
imóvel doado;

II - militares estaduais lotados no comando regional a que pertence o
município em que se localiza o imóvel doado;

III - pensionistas do Instituto de  Previdência  dos Servidores
Militares - IPSM - residentes no município em que se situa o imóvel
doado;

IV - policiais civis residentes no município em que se localiza o
imóvel doado;

V - servidores públicos estaduais residentes no município em que se
situa o imóvel doado;

VI - habitantes do município em que se localiza o imóvel doado.
Art. 3° - Fica criada junto à COHAB-MG uma comissão  com a

finalidade de acompanhar a fixação de regras e critérios
complementares, destinados à comercialização das unidades
habitacionais mencionadas no art. 2°, bem como de f iscalizar os
procedimentos decorrentes da aplicação desta lei e vinculados a sua
aplicação.

Parágrafo único - A comissão de que trata este artigo terá a seguinte
composição:

I - dois membros indicados pela Associação dos Oficiais da Polícia
Militar e do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais - AOPM-BM -;

II - dois  membros  indicados pela Associação dos Praças da Polícia
Militar - UPPM -;

III - dois membros indicados pela Associação dos Praças da Polícia
Militar e do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais;

IV - dois membros indicados pelo Centro Social dos Cabos e
Soldados da Polícia Militar de Minas Gerais.

Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Reuniões, 13 de fevereiro de 2007.
Sargento Rodrigues
Justificação: A proposição tem por escopo autorizar a doação de
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área ociosa pertencente ao Estado para a construção de casas
populares, a serem destinadas, prioritariamente, aos militares
estaduais. Conforme já foi bastante salientado nesta Casa Legislativa,
a medida é de interesse público, devendo, portanto, ser integralmente
aprovada por este parlamento.

- 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 63/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 1.121/2003)

Dispõe sobre a substituição gradativa, pela indústria, da cola de
sapateiro pelo adesivo à base de água.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - As empresas que utilizam adesivos de solventes orgânicos

conhecidos como "cola de sapateiro", na fabricação de seus produtos,
ficam obrigadas a providenciar a sua substituição gradativa por
adesivos à base de água, até a sua total eliminação.

Art. 2º - O não-cumprimento desta lei por parte das indústrias
implicará multa que variará de 1.000 (mil) a 5.000 (cinco mil) Unidades
Fiscais de Referência - UFIRs -, sendo dobrado o valor em caso de
reincidência.

Art. 3º - O Poder Executivo fixará prazo para a substituição
estabelecida no art. 1º.

Art. 4º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
sessenta dias a contar da data de sua publicação.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 13 de fevereiro de 2007.
Gilberto Abramo
Justificação: A substituição gradativa de que trata o projeto

possibilitará a retirada do mercado da conhecida "cola de sapateiro",
que indevidamente é utilizada por crianças e adolescentes como
alucinógenos.

O adesivo à base de água já está sendo utilizado, além do setor
calçadista, pela indústria de móveis e carpetes e pela construção civil.

Nos dias de hoje, em quase todas as praças e sob viadutos de
nossa cidade, deparamo-nos com crianças se drogando com a cola de
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sapateiro, em face das substâncias químicas que este produto
contém. Com a substituição dos elementos químicos que levam o
usuário ao estado de alucinação pelos compostos à base de água,
estaremos preservando a saúde de centenas de crianças que têm por
hábito cheirar aquela cola.

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

PROJETO DE LEI Nº 64/2007
Ex-Projeto de Lei nº 1.977/2004

Dispõe sobre destinação de 10% (dez por cento) dos imóveis
populares construídos pelo Governo do Estado aos portadores de
deficiência.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica autorizado o Poder Executivo a destinar 10% (dez por

cento) de todos os imóveis populares construídos por meio dos
Programas Habitacionais promovidos pelo Governo do Estado de
Minas Gerais, como apartamentos, casas e lotes urbanizados, a
pessoas portadoras de deficiências.

§ 1º - Tais deficiências, devidamente comprovadas por documentos
médicos-periciais, deverão ser graves e irreversíveis, de maneira a
impossibilitar, dificultar ou diminuir a capacidade de trabalho do
indivíduo ou criar dependência de seus familiares, exigindo cuidados
especiais.

§ 2º - Quando da aplicação do percentual citado no “caput” deste
artigo resultar número fracionário, será considerado o número inteiro
imediatamente posterior.

§ 3º - Deverão fazer constar, em campo apropriado do documento
ou ficha de inscrição, informação sobre se o candidato ou interessado
na aquisição possui familiar portador de deficiência física sob sua
dependência legal.

Art. 2º - A entrega dos imóveis objeto da inscrição dar-se-á, sempre
que possível, de modo adaptado e preferencial dos inscritos, na forma
do artigo anterior, permitindo-se a escolha das unidades que melhor
se prestem à moradia destes em cada lote ofertado.

Parágrafo único - A prioridade de seleção entre os candidatos
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inscritos portadores de deficiência observará ordem de inscrição
prevalecendo o estudo sócio-econômico familiar realizado pela equipe
técnica do órgão responsável pelo cadastramento.

Art. 3º - As despesas decorrentes desta lei, correrão por conta de
dotação já definida no orçamento para Programas Habitacionais.

Art. 4º - Caso o número de pessoas selecionadas, com direito à
reserva aludida no art. 1º, não atinja o percentual de 10% (dez por
cento), os imóveis remanescentes poderão ser destinados a pessoas
idosas, portadoras de deficiências crônicas e, ainda, remanescendo
moradias, poderão ser beneficiadas famílias carentes situadas à
margem de qualquer atendimento, por intermédio de grupos sociais
organizados.

Art. 5º - Fica o Poder Executivo autorizado a regulamentar esta
matéria, nos termos da lei.

Art. 6º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Sala das Reuniões, 13 de fevereiro de 2007.
Gilberto Abramo
Justificação: Mantemos entre nós aproximadamente dois milhões de

brasileiros deficientes sobrevivendo sem nenhuma possibilidade de
acesso à saúde, educação, à reabilitação.

A Organização das Nações Unidas calcula que a população
deficiente em países com as características sócio-econômicas do
Brasil corresponde a 10% da população global. Assim, cerca de 15
milhões de brasileiros portam algum tipo de deficiência, mental, física
ou sensorial. Nem estatísticas oficiais temos. E, se juntarmos a esse
número os estudos que dizem que 12% da população vivem com até
meio salário-mínimo, teremos em torno de dois milhões de deficientes
sobrevivendo com essa renda familiar.

A Nação brasileira mantém cerca de dois milhões de brasileiros
presos em suas deficiências, sem o mínimo respeito ao ser humano.

Só poderemos vivenciar uma democracia quando houver em nosso
País consciência da existência de 15 milhões de brasileiros portadores
de deficiência com os mesmos direitos de todos nós.

Antes de qualquer avanço nesse campo, uma posição importante a
ser conquistada é a transformação do que hoje muitos acreditam ser
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um problema menor, um problema do outro, em uma preocupação da
sociedade. As minorias estão encontrando seu espaço entre as
reivindicações de cidadania e é preciso fazer reconhecer a questão do
deficiente como uma questão social. Porque ela é mais do que um
problema de educação especial, de reabilitação física ou profissional,
de inserção no mercado de trabalho. É mais do que a atitude de
discriminação e preconceito que grande parte dos deficientes sente
diariamente. A questão da deficiência em nosso País é uma questão
de democracia e direitos, é uma questão de cidadania, é uma questão
social.

A construção da cidadania do deficiente é uma batalha cotidiana, o
acesso aos direitos civis, políticos, sociais e coletivos, direito à saúde,
educação, trabalho, cultura, lazer, é uma exacerbação das
dificuldades dos outros cidadãos.

Conquistas de direitos, responsabilidades do Estado, papel da
sociedade, intervenção com resultados a longo prazo são pontos
cruciais da questão do deficiente, problemas comuns na nossa
democracia por construir. Porque o que o deficiente quer é o direito à
igualdade. Não o direito de ser igual, mas a possibilidade de, sendo
diferente, ter acesso aos mesmos direitos.

Diariamente, o deficiente tem desrespeitados seus direitos básicos.
Construi-los, no entanto, é simples. Não são necessários nem bilhões
de dólares de investimento, nem inovações tecnológicas difíceis de
alcançar, nem grandes obras, nem mesmos reformas profundas ou
legislações básicas. É preciso vencer a barreira do preconceito e do
desconhecimento. O direito às compensações vem sendo construído
nos países do Primeiro Mundo. O princípio de integração que prega a
possibilidade e o direito de o deficiente viver inserido em nossa
sociedade é um facilitador na medida em que repudia qualquer forma
de excepcionalidade, tanto aquela que segrega mantendo o deficiente
longe quanto aquela que superprotege ao considerar o deficiente
diferente. A integração, impondo a todos nós o desafio do convívio
dos diferentes, permite construir os mecanismos da igualdade através
da educação especial, da reabilitação, das complementações
tecnológicas, da formação e da inserção profissional adequadas, do
esporte adaptado, e inventa formas de ir descobrindo a democracia e
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a igualdade.
É preciso romper essa barreira, vencer essa batalha, desenvolver

uma estratégia para ganhar a guerra. Neste começo de século só
existe uma grande batalha para os que estão envolvidos com tal
questão em nosso País: a conscientização do Estado e da sociedade.
E pode existir um grande aliado: a informação. É preciso fazer
conhecida a questão social da pessoa portadora de deficiência, é
preciso produzir e fazer circular informações, mobilizar comunidades,
chamar à participação, construir políticas públicas.

Em nosso País reivindicamos ainda cidadania. A democracia precisa
ser construída. E o deficiente deve fazer parte dessa construção.

Desta forma, apresento este projeto de lei com o intuito de dar uma
pequena contribuição para os direitos dos deficientes físicos.

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

REQUERIMENTOS
Do Deputado Domingos Sávio, solicitando seja constituída uma

comissão permanente de Turismo.
Do Deputado Domingos Sávio, solicitando seja constituída uma

comissão permanente de Minas e Energia.
Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja instalada a Frente

Parlamentar em Defesa do Pacto Federativo.
Do Deputado Carlos Pimenta, da Deputada Ana Maria Resende, dos

Deputados Dalmo Ribeiro Silva, Carlin Moura, Agostinho Patrús Filho,
Inácio Franco e Hely Tarqüínio, solicitando seja instalada a Frente
Parlamentar de Saúde.

Dos Deputados João Leite, Ivair Nogueira e outros, solicitando seja
instalada a Frente Parlamentar em Defesa do Esporte.

Do Deputado Padre João, solicitando seja realizado o I Seminário
Legislativo Meio Ambiente, Mineração e Sociedade - Políticas para a
Sustentabilidade.

Do Deputado Dinis Pinheiro, solicitando seja realizado seminário
legislativo sobre aquecimento global e suas conseqüências. (-
Distribuídos à Mesa da Assembléia.)

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados
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Arlen Santiago (2), Carlin Moura, Doutor Viana (10), Carlos Pimenta
(10), Mauri Torres (4) e da Deputada Cecília Ferramenta (6).

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados

Dalmo Ribeiro Silva e Luiz Humberto Carneiro.
Oradores Inscritos

   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Dinis Pinheiro.
O Deputado Dinis Pinheiro - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.

Deputados, telespectadores da TV Assembléia, senhoras e senhores;
petrificada, estupefata, indignada, constrangida e triste encontra-se a
Nação, e com ela os brasileiros. O horizonte sombrio corrói as forças,
retira a voz, frustra as expectativas. O tecido social encontra-se
esgarçado. Atônitos e incrédulos, relutamos em acreditar. Tamanha
crueza, ilustre Deputado Dalmo. “Foi a pior coisa que vi na vida”,
relata o Delegado Hércules Pires Nascimento.

Referimo-nos, Sr. Presidente, à tragédia ocorrida quarta- feira no Rio
de Janeiro, onde um garoto de 6 anos foi arrastado por um carro
durante 15 minutos, espalhando rastros de carne humana por 14 ruas,
num total de 7km. A imagem do que sobrara do garoto, com os ossos
penetrando o corpo sem a cabeça, lembrava um varal. Envolvidos no
bárbaro crime, foram presos quatro jovens, um deles com 16 anos.

Deputado Sargento Rodrigues, o articulista da “Folha de S. Paulo”,
Gilberto Dimenstein, é enfático: (- Lê:) “pela crueza das imagens, não
é necessário traduzir o que vimos no Rio. É das piores cenas que já
testemunhamos de banalização da vida - e leva-nos a ter vontade de
banalizar ainda mais a vida, fazendo justiça com as próprias mãos”.
Em outra passagem, no mesmo artigo do jornal “Folha de S. Paulo”,
intitulado “Quarta-feira de Cinzas”, ressalta: (-Lê:) “Sentir ódio
daqueles criminosos arrastando a criança faria de fato a diferença se
fosse acompanhado do ódio as circunstâncias que contribuíram com
aquela barbárie, como a fragilidade educacional, a má gestão de
programas sociais e o baixo crescimento econômico provocado por
incompetência”. O episódio colocou a vida, bem maior do ser humano,
sem nenhum valor.

Nossa fala, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, trilhará a linha da
indignação, da tristeza, e raiará à quase desesperança, Deputado
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Carlin, mas não se furtará à discussão acalorada, ardorosa e forte em
prol de alternativas. Palavras não conseguem expressar nem
tampouco reaver a vida, quiçá sejam alvissareiras de novos rumos,
novos caminhos, ações imediatas que nos transformem e que
edifiquem uma sociedade que possa ser intitulada realmente humana.

Entre as ações alardeadas, que não podem ser vistas fora do
conjunto, está a relacionada à diminuição da faixa penal, Deputado
Getúlio. Alguns criminalistas, muitos brasileiros, advogam a redução
de 18 para 16, e outros para 14 anos. Alguns são partidários da
ampliação do tempo de 3 para 10 anos, por exemplo, das medidas
socioeducativas. Somente no Rio de Janeiro, segundo o Juizado da
Infância, há cerca de 5 mil jovens infratores acusados principalmente
de roubo, furto e tráfico, com mandados judiciais de busca expedidos
e não cumpridos.

Por ano, somente no Rio, 6 mil adolescentes são encaminhados
para instituições de restrição de liberdade na cidade. Aliás, 7 em cada
10 adolescentes que vivem em regime de semiliberdade fogem.

O Estatuto da Criança e do Adolescente é o nome certo, o nome
como é conhecida a Lei Federal nº 8.069, de 13/7/90. Por ele é
considerada criança a pessoa de até 12 anos incompletos; e
adolescente aquela entre 12 e 18 anos. As medidas recomendadas
pelo Estatuto são: internação - para atos graves, e atualmente o
tempo de permanência não pode ultrapassar três anos -; regime de
semiliberdade - para atos médios, e o infrator estuda durante o dia e
dorme na unidade -; regime meio-aberto - para atos leves, e o infrator
terá liberdade assistida e prestação de serviço à comunidade.

Por outro lado, a idade penal é matéria tratada pela Constituição
Federal. O art. 228 diz que são penalmente inimputáveis os menores
de 18 anos, sujeitos às normas da legislação especial.

Senhoras e senhores, peço licença para tecer algumas
considerações sobre o tema. Imputabilidade é uma palavra do jargão
jurídico e por vezes não compreendida. Ela quer dizer “capacidade
psíquica de ser sujeito de reprovação, composta de capacidade de
entender a antijuridicidade da conduta de adequá-la de acordo com
esta compreensão”.

Para medir essa capacidade, há três sistemas: o psicológico, o
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biológico e o biopsicológico. O método biológico condiciona a
responsabilidade à saúde mental, à normalidade da mente. O método
psicológico não indaga se há uma perturbação mental doentia, mas
declara a irresponsabilidade se, ao tempo do crime, estava abolida no
agente, seja qual for a causa, a faculdade de apreciar a criminalidade
do fato e de determinar-se de acordo com esse entendimento. O
método biopsicológico é a reunião dos dois primeiros: a
responsabilidade só é excluída se o agente, em razão da enfermidade
ou do retardamento mental, era, no momento da ação, incapaz de
entendimento ético-jurídico e autodeterminação.

O Brasil adota, como regra, o sistema biopsicológico. No entanto, no
tocante à menoridade penal, é adotado o sistema biológico, ou seja, o
legislador presume, de forma absoluta, que o menor de 18 anos não
possui capacidade de entender ou de determinar-se com esse
entendimento, não praticando, assim, crime.

É contra essa presunção que vários autores batem contra. E
colocamo-nos entre eles, ressaltando que outras medidas devem ser
adicionadas à da redução da menoridade penal.

Essa presunção é oriunda de política criminal adotada em 1940, ano
em que foi editado o Decreto-Lei nº 2.848, chamado “Código Penal”. A
adoção dessa idade foi gestada nos idos de 40, há mais de seis
décadas. No bucólico Brasil rural em que imperavam outros princípios
e outra realidade, Deputado Dalmo.

Marcelo Mendroni, em artigo intitulado “Menoridade penal e vontade
do povo”, diz: (- Lê:) “Segundo matéria publicada no jornal ‘O Estado
de São Paulo’, 85% dos paulistas aprovam a redução da menoridade
penal para 16 anos”. A revista “IstoÉ” ressalta: (- Lê:) “Cresce por
esses dias no País o tamanho do fosso entre o que é legal e o que é
justo. É justo o criminoso que atende pelo codinome ‘Champinha’
barbarizar e matar um casal de jovens e ser liberado depois de três
anos detido?” Justo não é, mas é legal, Deputado Fábio, dado que, à
época do crime, Champinha tinha 16 anos - era, portanto, menor - e,
após o período de passagem na Febem, poderá ser solto nos
próximos meses, Deputado Juninho. Está na letra da lei e deve ser
cumprida. Porém cabe esta indagação: estaria a lei atendendo ao
objetivo maior de fazer justiça?
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Estamos com o Mendroni, para quem o raciocínio deve ser o mais
simplificado possível.

As leis são criadas para atender a sociedade, nos seus costumes,
nas suas condutas, nos seus anseios, Deputado Ademir Lucas,
grande jurista desta Casa. As leis devem adaptar-se à sociedade e a
ela servir, não o contrário. A sociedade é dinâmica, e as leis são
estáticas. Estas devem mudar conforme as necessidades que a
sociedade revela para o convívio pacífico e harmônico. Não é possível
conceber que a sociedade deva adaptar-se às leis, pois estas
decorrem da vontade daquela. São as leis que devem adaptar-se às
sociedades. Para isso, foram criadas as figuras dos legisladores.

Nem tudo o que é legal é justo, mas assim o exige a necessidade de
estabilidade das relações jurídicas. As leis são, ou devem ser
elaboradas, para a realização da justiça, este um conceito abstrato,
decorrente do sentimento, das impressões, do fundo do subjetivismo
humano. As leis, conceitos concretos sobre os quais incidem
interpretações lógicas, sistemáticas, literais, mas sempre com o
objetivo centrado da realização da justiça. Justiça, nas palavras de
São Tomás de Aquino, “é a vontade de atribuir o direito a quem o
tenha”.

Então podemos elaborar a seguinte equação jurídica: as leis são
elaboradas para formar os direitos, e estes para atender à justiça.

Márcia Maria Milanez, em artigo denominado “A redução da
menoridade penal na legislação brasileira”, traz ao nosso
conhecimento que, hoje em dia, uma grave causa dessa
criminalidade, que é decorrente ainda, Deputado Wander Borges, do
problema social, é o aliciamento de adolescentes e crianças pelos
maiores para a prática de atos infracionais, formando verdadeiras
“quadrilhas de menores”, aproveitando da inimputabilidade destes,
sobretudo no caso do tráfico de drogas.

Historicamente, a nossa legislação não adotou desde o princípio o
limite de 18 anos. Tivemos, num primeiro momento, inspirado pelo
Código Penal Francês, o Código Criminal do Império de 1830, um
sistema de discernimento, determinando a maioridade penal absoluta
a partir dos 14 anos. Já o Código Penal Republicano, de 1890,
determinava a inimputabilidade absoluta até os nove anos de idade.
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Por último, em 1921, nossa legislação acabou por revogar aquele
dispositivo do Código Penal Republicano, tratando, já por motivos de
política criminal e de natureza criminológica, de forma diversa a
questão da menoridade penal, estabelecendo a inimputabilidade dos
menores de 14 anos e o processo especial para os maiores de 14 e
os menores de 18 anos de idade.

Em 1940, com a adoção do novo Código Penal que, até os dias de
hoje, encontra-se em vigor com a alteração da parte geral trazida pela
Lei nº 7.209, de 1984, o legislador adotou o critério puramente
biológico, no que concerne à inimputabilidade em face da idade,
estabelecendo-a para os menores de 18 anos, traduzindo-se, assim,
como uma exceção à regra, ou seja, método biopsicológico, que
prevalece no caso das demais espécies de inimputabilidade previstas
nesse Código.

Em 1969, tivemos uma brevíssima alteração no Código Penal,
possibilitando a aplicação de pena ao menor de 18 anos, mas que
prevaleceu por somente um dia.

O Projeto de Emenda à Constituição nº 171/93 foi apresentado pelo
Deputado Benedito Domingos, do PP do Distrito Federal, em que se
altera o art. 228 da Constituição, reduzindo-se a idade penal para 16
anos.

Entre as alegações, Deputado Jayro, que sustentam o projeto,
ressalta o autor: (-Lê:) “A idade cronológica não corresponde à idade
mental, sobretudo nos dias de hoje, em que a liberdade de imprensa,
ausência de censura, liberação sexual, independência prematura dos
filhos, consciência política acabam por capacitar o jovem do
entendimento do que é correto ou não em matéria penal”.

Há os que concordam com a redução e há os que discordam. O
tema é polêmico, mas não deve ser silenciado.

Retomo, senhoras e senhores, que a redução da idade, por si só,
não tem o condão de retomar o seio da normalidade e da pacificação
geral, mas é, sem dúvida alguma, medida urgente a ser implantada.
Como também o é, segundo o Governador Aécio Neves, o da divisão
da competência penal com os Estados.

A Federação brasileira precisa retomar e consolidar a participação
dos Estados também na tratativa criminal, a exemplo do que ocorre há
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séculos nos Estados Unidos em que a matéria é da competência do
Estado membro. Uma das finalidades da pena é a prevenção geral ou
a prevenção por intimidação. A pena aplicada ao autor do crime tende
a refletir junto à sociedade, evitando-se, assim, que as demais
pessoas que se encontram como os olhos voltados na condenação de
um de seus pares reflitam antes de praticar qualquer infração. A
insignificância da punição, certamente, pode trazer consigo o
sentimento de que “o crime compensa”, pois leva o indivíduo a
raciocinar da seguinte forma: é mais vantajoso para mim praticar essa
conduta criminosa lucrativa, pois, se for descoberto, se for preso, se
for processado, se for condenado, ainda assim o máximo que poderei
sofrer será uma medida socioeducativa. Logo, vale a pena correr o
risco.

Ecoam em nossa mente e sangram nosso coração as palavras do
casal Rosa Fernandes e Élson Vieites, pais do menor João Hélio,
levadas ao ar pelo Fantástico, da Rede Globo. Eles clamaram: “Não
queria que a morte dele ficasse em vão. Que tudo que vem
acontecendo servisse para marcar uma fase de mudança no nosso
país. As pessoas não podem sofrer como nós estamos sofrendo.
Quanto ao Presidente e outros políticos que não estão de acordo, das
duas uma: ou não têm filhos, ou não têm alma. Eles andam cercados
de seguranças e permitem que esses crimes aconteçam”.

Não podemos, senhoras e senhores, olvidar que a impunidade é a
fonte basilar de todos os males. Mais que a quantia ou a espécie da
penalidade, a certeza de que incorrerá é fator de eficácia. O grito de
justiça ecoa em todos os lares, habita os corações de todos os
homens de bem. Conforme nos ensina Cezar Brito: ”Não basta
conceder um direito no papel, é preciso levá-lo à prática”. Os fatos
ocorridos atestam barbariedade.

Convocamos, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, todos para a
reflexão, e sobretudo para a ação enérgica, firme, determinante. Mais
que a redução da menoridade, que também tenhamos o senso voltado
para a educação, para o combate firme da desigualdade social, para a
oferta de emprego, para a saúde e, sobretudo, para acabarmos com a
impunidade. Portanto encaminhamos a esta Casa Legislativa, que
sempre bem representou os mineiros, requerimento para um efetivo
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seminário, estudo e propostas sólidas para a descentralização da
competência da União aos Estados em matéria penal, para a redução
da menoridade, se comprovadamente for esse o caminho, para ações
em caráter efetivo e eficaz.

Transmitimos à família de João Hélio o nosso sentimento. Sábias e
próprias são as palavras do filósofo alemão George Hegel: “Faça-se
justiça para que o mundo não pereça”.

Muito obrigado, Sr. Presidente, pela paciência. Obrigado, Sras.
Deputadas e Srs. Deputados. O tema é de suma importância para os
mineiros, para os brasileiros, e requer, sim, uma discussão bastante
intensa, aprofundada, calorosa, e que os mineiros possam presentear
o Brasil com idéias boas, sensatas, justas e, verdadeiramente,
possam valorizar o ser humano.

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

O Deputado Padre João - Saudação ao Presidente Deputado José
Henrique e a todos os colegas, Deputados e Deputadas. Sr.
Presidente, aproveitando a presença do Deputado Dinis Pinheiro,
gostaria de fazer um apelo. Fui surpreendido pela informação de que
a assessoria dele, assim como a nossa, está recolhendo assinaturas
para uma reunião especial de lançamento da Campanha da
Fraternidade. Faço um apelo, em público, para que possamos assumir
isso em conjunto. O lema da Campanha da Fraternidade deste ano é:
Vida e Missão neste Chão - Amazônia e Fraternidade. Alguns podem
pensar que a Amazônia está tão distante, mas temos de nos
desdobrar para cuidar da nossa casa, da nossa grande morada. Os
estudos científicos demonstram o aquecimento do nosso planeta
devido a um conjunto de ações irresponsáveis que vão inviabilizando
a vida na Terra. Como políticos, enquanto é tempo, devemos assumir
um conjunto de ações no sentido contrário, ou seja, viabilizando a
vida. A Campanha da Fraternidade ajuda-nos a sensibilizar os
governos.

Entre os vários pontos que me trazem a esta tribuna, quero desejar
também as boas-vindas a todos os nobres colegas. É uma alegria
contar com a presença e o companheirismo de todos, trabalhando
juntos em favor do povo mineiro. Sejam bem-vindos. Colocamo-nos à
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disposição e esperamos contar com todos para aprimorar nossas
ações políticas, servindo da melhor forma àqueles que
representamos.

Aproveito aqui também a presença do Deputado Durval Ângelo, que
há tanto tempo vem presidindo a Comissão de Direitos Humanos,
para dizer que fez quatro anos o desaparecimento de João Caetano
no canteiro de obras da Usina Hidrelétrica de Candonga, hoje Usina
Hidrelétrica Risoleta Neves.

Esse é um ponto de pauta trazido pelo movimento na semana
passada, que apresentou ao Secretário José Carlos Carvalho um
conjunto de pendências em termos de reassentamentos, moradias,
serviços de saúde, transporte escolar e outras tantas, de várias usinas
hidrelétricas do Estado de Minas Gerais. No dia 9 de fevereiro,
completaram-se quatro anos do desaparecimento de uma pessoa no
canteiro de obras, e até hoje não foi tomada nenhuma providência. Já
fizemos duas audiências públicas, também fomos ao Ministério
Público, e não sabemos mais o que fazer. A família ainda se encontra
em estado de apreensão.

Ocupamos esta tribuna para trazer novamente à memória de cada
um esse desaparecimento, para que, juntos, possamos buscar uma
resposta para essa família. Até hoje esse desaparecimento não ficou
claro, não existe nenhum responsável. Ninguém entrava naquele
canteiro de obras sem ter crachá. Agora a usina hidrelétrica foi
inaugurada, e existe um pedido de renovação das licenças.
Reiteramos apelo à Secretaria de Meio Ambiente, ao Secretário José
Carlos Carvalho e ao Copam para que a renovação dessas licenças
não seja concedida enquanto não forem resolvidas essas inúmeras
pendências.

Existe, quando se trata da Usina Hidrelétrica de Irapé, um
entendimento entre o Presidente desta Casa, Deputado Alberto Pinto
Coelho, e o então Presidente e hoje Líder do Governo, Deputado
Mauri Torres. Segundo entendimento com o Bloco PT-PCdoB, entraria
na pauta o projeto de lei de repasse de R$30.000.000,00 do governo
do Estado para a Cemig, que foi autorizado por esta Casa no final do
mês de dezembro, com a condição de fazermos no mínimo três visitas
técnicas a essa usina. Esse foi o compromisso firmado pelos
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Deputados Mauri Torres e Alberto Pinto Coelho e pela Cemig, que
participou de mais de uma reunião nesta Casa, abordando
especificamente a questão da hidrelétrica de Irapé.

Ainda persistem problemas graves. Há comunidades que estão
abaixo do eixo em que a água passa por um processo de putrefação,
impossibilitando o consumo humano. Mesmo para o consumo de
animais, existem grandes transtornos; poderia causar até aborto. Não
serve nem para lavar roupa. Como exemplo, temos Coronel Murta e
Virgem da Lapa, Municípios que estão a jusante.

O Deputado Fábio Avelar conhece bem o processo. No EIA-Rima
não consta que esses Municípios estão sendo atingidos pela
barragem. Estão fora do relatório porque estão abaixo do eixo. A
reivindicação das famílias consiste em inclui-los como atingidos, pois
estão sendo prejudicados, seja na produção agrícola, seja no
consumo de água para os seres humanos e os animais.

Foi entregue a relação de todas as pendências, na semana
passada, pelo Movimento dos Atingidos por Barragens - MAB -, mas
já a tínhamos repassado à Cemig e a esta Casa, por intermédio de
seu Presidente e do Líder do Governo - na época, o Deputado Alberto
Pinto Coelho. Há os seguintes problemas: as escolas - crianças
ficaram sem escola no ano passado e perderam o ano; o
abastecimento de água nos reassentamentos - temos
reassentamentos em Janaúba, Montes Claros e diversos outros
Municípios; as estradas - a qualidade delas inviabiliza o acesso à
escola; a telefonia - foi montado um reassentamento distante, que
está sem comunicação; e a assistência à saúde.

Gostaria também de salientar os outros problemas que temos no
Estado em relação às barragens. Em Santana do Deserto há 50
famílias, entre os Municípios de Rio Doce e de Santa Cruz do
Escalvado; em Marimbondo, 10 famílias; em Perobas, oito famílias;
em Rio Doce, 70 famílias; e, em Soberbo, 80 famílias. Soberbo foi
totalmente inundada, portanto, agora temos a Nova Soberbo. Muitas
casas da antiga cidade foram reconhecidas pelo consórcio, mas antes
de as famílias se mudarem tiveram que destrui-las, pois foram
construídas no nível da rua e havia rachaduras. Agora algumas
famílias estão vivendo de aluguel.
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Então, é um problema que apresentamos. Que sejam revistos os
impactos sociais antes da renovação das licenças. Não nos podemos
prender ao impacto ambiental, mas sim ao impacto social, que é
grave.

Há relação de outros, como o Jerônimo e mais 15 famílias. Há o
problema de muitos garimpeiros que não são reconhecidos como
atingidos. O consórcio alega que alguns deles estavam em atividade
ilícita, mas as pessoas sobreviviam disso. Não corresponde à verdade
a alegação a respeito da atividade dessas pessoas, pois em muitos
lugares os pescadores reconhecidos pelo Ministério também não
foram reconhecidos como atingidos e, portanto, não estão sendo
indenizados.

Foi entregue uma pauta relacionando todos esses problemas. Ela
está detalhada, consta nela uma relação com o nome das famílias,
aliás, feita por servidores da UFMG. Pode-se dizer que são relatórios
científicos.

Quando se fala de barragens, tanto a Comissão de Meio Ambiente
como todos nós temos muito trabalho. Basta lembrar a barragem em
Muriaé, que rompeu e foi um transtorno. Há quatro anos, em uma
audiência realizada lá, falamos sobre o risco. No ano passado,
também em audiência pública, reiteramos, falamos dos riscos e da
necessidade de atenção. Percebemos que houve omissão, houve
descuido, não precisava chegar ao ponto que chegou.

Ainda há inúmeras “bombas” como essas das barragens. Quase
ninguém tomou conhecimento, mas, no final de semana, houve
rompimento de uma outra barragem, em que 100t de minério de ferro
inundaram parte de Congonhas. Quem não conhece o Parque das
Cachoeiras em Congonhas, que é fabuloso, onde várias piscinas
naturais foram invadidas por 100t de minério de ferro? A imprensa não
deu cobertura, e poucas pessoas se informaram desse episódio.

Salientamos que são centenas de barragens, barragens de rejeitos,
que vêm trazendo grande transtorno e ameaça, assim como as
barragens hidrelétricas, que não estão levando em conta as famílias, o
impacto social. Com isso, os atingidos estão totalmente
desamparados.

Antes de concluir com um apelo, informo que a pesquisa publicada
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pelo jornal “Estado de Minas” revela que 8.300.000 eleitores
receberam oferta de compra de votos nas eleições passadas. É uma
situação vergonhosa. Se esses eleitores venderam votos, é porque
existem pessoas que estão exercendo o cargo e compraram,
ofereceram dinheiro pelo voto.

O meu apelo: só conseguiremos moralizar a política e fazer com que
tenham uma nova consciência, um novo conceito, se as nossas ações
forem pautadas pela ética. O número contido na pesquisa publicada
no “Estado de Minas” no dia 8 de fevereiro, portanto, na semana
passada, ainda é alarmante. Milhões de eleitores disseram
abertamente que venderam o voto, que receberam alguma coisa para
votar. A motivação do eleitor para votar deve ser o nosso trabalho, a
eficiência de políticas públicas que dêem cobertura aos cidadãos, a
eficiência de leis justas que garantam a democracia, qualidade de vida
para todos.

É um dever nosso fazer nascer uma nova consciência política, um
novo respeito. Isso depende de nós. Se pessoas venderam o voto, é
porque houve compradores; se estão exercendo o mandato, é de
forma injusta e ilícita. Muito obrigado, Sr. Presidente e nobres colegas.
* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente ( Deputado Célio Moreira) - Com a palavra, o
Deputado Sargento Rodrigues.

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, Deputadas,
Deputados, o assunto que nos traz à tribuna pode ser repetitivo para
muitos, que podem ter a impressão de estar vendo a reprise de um
filme.

O assunto de que trataremos é do conhecimento de todos,
veiculado pela grande mídia - a impressa, a radiofônica e a televisiva.
E é necessário ocupar mais uma vez a tribuna, para que tenhamos
cada vez mais consciência da gravidade dos fatos ocorridos no País.

Resgatarei alguns episódios que verdadeiramente mereceram o
destaque dado pela grande imprensa e são motivo de nova reflexão
por parte de Deputadas e Deputados e, principalmente, do Congresso
Nacional e da Presidência da República.

No dia 27/12/2006, a revista “Veja” trouxe a seguinte matéria: (-Lê:)
“Pai, mãe e filho de 5 anos, de Bragança Paulista, em São Paulo, são
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queimados vivos depois de assalto. Em março de 1993, Joab
Severino Ribeiro foi preso em flagrante em Guaianases, periferia de
São Paulo, por roubo e tentativa de assassinato. Foi condenado a 1
ano e 10 meses de reclusão. Um ano e meio depois, tendo cumprido
apenas um sexto da pena, passou para o regime semi-aberto. Em
1997, estava totalmente livre. Em dezembro de 2006, ateou fogo em
quatro pessoas vivas, entre elas uma criança de 5 anos, na cidade de
Bragança Paulista”.

A outra matéria, publicada no “Estado de Minas” do dia 10/1/2007,
diz o seguinte: (-Lê:) “Terror e morte. Cinco agências no Alto
Paranaíba, Leste e Noroeste de Minas são invadidas por bandidos
fortemente armados, que fazem reféns Juiz e Delegado. Assaltantes
espalharam terror no dia 9/1/2007 nas regiões do Alto Paranaíba,
Leste e Noroeste de Minas em roubos a bancos - dois com reféns.

Em São Gotardo, a 295km de Belo Horizonte, Alto Paranaíba, um
policial rodoviário morreu e dois militares ficaram feridos. Uma
megaoperação, com centenas de policiais em vários carros e dois
helicópteros, foi montada próximo a Patrocínio, na mesma região,
onde outro militar foi baleado. No fim da noite, um Delegado da Polícia
Civil, que foi levado pelos criminosos na fuga, tentava convencê-los a
entregarem-se, diante do cerco. Além do policial, um Juiz, um
Carcereiro e um Soldado foram feitos reféns pelos bandidos”.

No dia 7/2/2007, o “Estado de Minas” publicou a seguinte matéria: (-
Lê:) “Bandidos aterrorizam interior - ladrões atacam agências do
Banco do Brasil em São Romão, Iturama e Riachinho, em três regiões
de Minas, fazem reféns, trocam tiros com a polícia e levam mais de
R$1.000.000,00. Uma onda de terror voltou a assustar moradores das
regiões Norte, Noroeste e Triângulo Mineiro, com assaltos a três
agências do Banco do Brasil, nas cidades de São Romão, a 511km da
Capital; Riachinho, a 506km; e Iturama, a 736km.

Todas as ações tiveram reféns libertados durante a fuga. No dia
6/2/2007, sete homens, a maioria encapuzada, fortemente armados,
usando rádios de comunicação HT e três veículos, fizeram reféns o
gerente do Banco do Brasil e seus familiares. Eles aguardaram a
abertura do banco e acompanharam o gerente até a agência.
Somente de posse do dinheiro libertaram o gerente e sua família. O
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grupo fugiu levando R$800.000,00”.
Matéria publicada pela revista “Veja” no dia 14/2/2007: (-Lê:)

“Arrastado por quatro bairros do Rio de Janeiro, morto, destroçado por
bandidos, e, mais uma vez, não vamos fazer nada? Na quarta-feira
passada, a dona de casa carioca Rosa Vieites se preparava para
encerrar um dia como tantos outros. Pouco depois das 9 horas da
noite, deixou o centro espírita que costumava freqüentar em Bento
Ribeiro, na Zona Norte do Rio de Janeiro, e entrou no carro com seus
dois filhos, Aline, de 13 anos, e João Hélio, de 6 anos, e uma amiga.
Logo a família estaria toda reunida, segundo seus planos. Hélcio, seu
marido, passara a tarde na casa nova que a família acabara de
comprar, acompanhando a reforma, e iria encontrá-los para o jantar.
Poucos quarteirões adiante, ao parar em um sinal de trânsito, o carro
em que estavam foi abordado por dois bandidos armados, que
ordenaram que todos descessem. Começou, então, o pior drama que
uma mãe pode viver - e uma trágica história que tirou a respiração de
todos os brasileiros. Rosa, Aline e a quarta passageira, que viajava no
banco do carona, saíram do carro. Mas o pequeno João, que estava
no banco de trás e usava cinto de segurança, demorou um pouco. A
mãe abriu a porta traseira e tentou ajudá-lo. Não deu tempo. Os
bandidos entraram no carro e partiram em alta velocidade, levando o
garoto dependurado, preso pela barriga. Rosa gritou e saiu correndo
atrás do veículo, mas só viu o filho ir embora, arrastado pelo chão.
João Hélio foi arrastado por 7km em ruas movimentadas de quatro
bairros da região. Pessoas que viram a cena também entraram em
desespero, enquanto os bandidos faziam ziguezague com o carro,
tentando livrar-se do corpo.”

Abordamos esses fatos para, mais uma vez, refletir. Em maio do ano
passado, São Paulo ficou cerca de 40 dias mergulhada em uma
grande e sombria ação por parte de uma organização criminosa.
Enquanto isso, do lado de cá, assistimos passivamente. Nenhum de
nós se preocupou com o que ocorria em São Paulo, e, logo depois, o
mesmo ocorreu no Rio de Janeiro. Quando fatos como esses
ocorrem, ouvimos algum jurista ou almofadinha trancafiado em um
gabinete com ar condicionado dizer que o Congresso não pode votar
sob o calor dos fatos, pois seria uma legislação de pânico. Mas os
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fatos continuam ocorrendo, e ninguém vota nada.
Em junho do ano passado tive a iniciativa de parabenizar o Senador

Renan Calheiros, Presidente do Congresso Nacional à época,
quando, após o episódio de São Paulo, reuniu um pacote de projetos
na área de segurança pública e o encaminhou ao Senado, que o
votou e encaminhou à Câmara dos Deputados. E nenhum foi
aprovado.

Desde o episódio da morte da professora do ônibus 174, no Rio de
Janeiro, em ação desastrada da PM carioca, que a matou, ao tentar
resgatá-la, vimos acompanhando esses fatos. E sempre há uma
pessoa para dizer o mesmo, como a Ministra do STF, Ellen Gracie,
que disse que é preciso ter muita cautela, ao votar a legislação. É o
mesmo discurso. Mas é o mesmo STF que concedeu progressão de
regime ao pastor da cidade de São Paulo que praticou atentado
violento ao pudor contra três crianças de 6, 7 e 5 anos. É o mesmo
STF que, distante da realidade e da vida das pessoas, enclausurado
em um gabinete luxuoso com ar condicionado, costuma decidir longe
do calor dos fatos. Mas há aqueles que se vão, como é o caso do
Cabo Vandec Costa da Silva. No registro dos primeiros assaltos
ocorridos neste ano, está a sua morte. No momento não tenho como
exibir as fotos, mas ainda as exibirei. Elas são chocantes, porque ele
tomou um tiro de fuzil na cabeça, e todo o rosto foi esfacelado. Ele
estava dentro da viatura.

Quero mostrar as fotos para que as pessoas se choquem, indignem-
se, movam-se e ocupem esta tribuna, a fim de cobrar uma ação do
Congresso Nacional. Até quando vamos fazer isso?

Em 2003, ocupei esta tribuna para registrar que 29 policiais do
Estado de Minas Gerais haviam morrido. Em 2004, foram 34 policiais;
e, em 2005, 24 morreram no dia-a-dia. Mas as vidas dessas pessoas -
do garoto João e da família que foi queimada - foram-se. Depois que o
cidadão havia sido preso por roubo e tentativa de assassinato, foi-lhe
concedido a progressão de regime, e ele foi liberado.

Algumas correntes de Deputados, advogados, Juízes, Promotores e
juristas entendem que não devemos mexer na redução da maioridade.
Quero dizer que a Lei nº 8.069 precisa urgentemente ser revista. O §
3º do seu art. 121 diz que, em nenhuma hipótese, o período máximo
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de internação excederá a três anos.
Então, o cidadão pode estuprar uma criança de 5 anos e matar um

policial, que é o último obstáculo do Estado. Depois que se mata um
policial, já não há obstáculo, pode-se matar Juiz, Promotor, Deputado,
Desembargador, Secretário e qualquer pessoa, pois se passou pelo
último obstáculo do Estado.

Será que esse adolescente - a lei não é aplicada à criança -, de 17
anos, não entende o caráter ilícito do crime? Será que os veículos de
comunicação, que há pelo menos duas décadas levam informações
24 horas para dentro das casas, não são suficientes para que ele
tenha a noção da gravidade dos fatos?

Alguns falam em 16 anos; outros, em 14 anos, mas, para crime
hediondo, não deve haver limite de idade. Por exemplo, para quem
estupra e mata uma criança, como no caso da Míriam Brandão - do
qual nunca esqueceremos - em que, além de seqüestro, estupro e
morte, queimaram-na e a enterraram no fundo do quintal. Essa garota
tinha 5 anos, era filha da Jocélia Brandão, que mora no Bairro Dona
Clara, região Norte de Belo Horizonte.

É essa reflexão que precisamos fazer. Para os crimes hediondos
que foram votados pelo Congresso, o Supremo disse que agora há
progressão de regime. E esse cidadão que matou o policial, dando-lhe
um tiro de fuzil na cabeça? Pena que, no momento, não podemos
exibir as fotos, porque as imagens chocariam muito este Plenário. Mas
é para chocar, causar indignação e reação, para que amanhã não
venha outro Deputado a esta tribuna dizer que o pobre coitado está
em dificuldade na prisão; que ele precisa ser tratado com carinho e
amor. É esse pobre coitado que matou o policial, o garoto João e que
queimou aquela família.

Sabe quando aprendemos a lição? Só saímos pela rua, com
bandeiras, criando ONGs, depois que o fato acontece conosco. Por
isso há necessidade de uma reação. É preciso que o Congresso deixe
de ser moroso e vote os projetos, para que haja uma reformulação
não apenas no Código Penal, mas também no Código de Processo
Penal e no Estatuto da Criança e do Adolescente. Não podemos
admitir que um rapaz de 15, 16 ou 17 anos, que cometa um crime
hediondo, receba a pena máxima: a internação por três anos. Até
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quando ficaremos de braços cruzados?
Espero que, ao voltar a esta tribuna, Sr. Presidente, trazendo esses

fatos, possamos realmente provocar um pouco de indignação em
nossos colegas Deputados e Deputadas. Não espere que você seja a
próxima vítima, não espere ter um parente, vítima de um crime cruel,
pois você saberá perfeitamente o desdobramento da pena daquele
indivíduo, que ficará preso, cumprirá um sexto da pena, mesmo que
seja pena máxima. Enquanto não discutimos esse assunto, eles estão
decretando a morte de milhares de brasileiros. Não defenderei a pena
de morte por razões óbvias.

Deputado Eros Biondini, gostaria de conceder-lhe um aparte, mas
não posso, em razão do Regimento Interno. Certamente ainda haverá
tempo, e gostaria muito de ouvir a opinião de V. Exa., para que
possamos, de fato, fazer com que o Estado assuma o controle, para
que haja justiça e para que pessoas não façam justiça com as
próprias mãos. Mas, para isso, a justiça não pode ser cega, tem que
ser séria e dar resposta de imediato. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente (Deputado Tiago Ulisses) - Com a palavra, o
Deputado Doutor Rinaldo.

O Deputado Doutor Rinaldo - Caro Deputado Tiago Ulisses,
Presidente dos trabalhos nesta tarde, caros colegas, cumprimentamos
o 23º Batalhão da Polícia Militar, com sede em Divinópolis, que acaba
de fazer o 15º aniversário de seus trabalhos em nossa região.

Estivemos ontem à noite, em Divinópolis, participando da missa em
agradecimento a Deus pelos trabalhos realizados nesse período.
Hoje, pela manhã, com o Deputado Domingos Sávio, estivemos numa
solenidade, em que o Deputado Domingos Sávio, Neider Moreira e eu
fomos homenageados pelo Ten.-Cel. Eduardo, Comandante do 23º
Batalhão. Após a homenagem, pedimos licença e nos retiramos mais
cedo. Cumprimento o Ten.-Cel. Eduardo e todos os seus
comandados, pelo excelente trabalho realizado em nossa região.

Solicito a esta Casa um requerimento de congratulações.
Convidamos os Deputados Domingos Sávio e Neider Moreira para
juntos assinarmos esse requerimento, que será enviado ao 23º
Batalhão da Polícia Militar. Solicito a realização de uma reunião
especial para essa homenagem.
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Há dois anos, como Vice-Prefeito de Divinópolis, fui testemunha
ocular dos trabalhos realizados pela Polícia Militar nessa cidade e na
região, e conheci a seriedade da melhor PM do Brasil, que é a Polícia
Militar de Minas Gerais. Portanto não poderia deixar passar essa data
de liso. O Batalhão da Polícia Militar em Divinópolis está debutando. É
uma data que não poderia deixar de ser reconhecida por esta Casa,
que representa o povo de Minas Gerais, e pelos seis Deputados de
nossa região. Muito obrigado.
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Célio Moreira.

O Deputado Célio Moreira - Sras. Deputadas, Srs. Deputados,
telespectadores que nos acompanham pela TV Assembléia,
funcionários desta Casa, dois assuntos que julgo da maior importância
trazem-me à tribuna nesta tarde de terça-feira. Um deles é a
preocupante tendência mundial favorável ao aborto, que tem agora a
adesão de Portugal, que deverá ser o próximo país a adotar essa
prática condenável.

Em plebiscito realizado recentemente naquele país, saiu vencedor o
“sim” à liberação do aborto. Dos eleitores que participaram da consulta
popular, entre 57% e 61% disseram-se favoráveis ao assassinato de
fetos até a décima semana de gravidez, contra 39% e 43% dos
portugueses contrários, segundo pesquisa divulgada esta semana
pela Radiotelevisão Portuguesa.

Embora o comparecimento às urnas tenha sido aquém do exigido, o
Primeiro-Ministro português, o socialista José Sócrates, já anunciou
sua decisão de modificar a atual lei, que trata da questão. O aborto
em Portugal já é permitido em caso de estupro, malformação do feto e
risco físico para a mãe. O aborto é permitido em 23 países da União
Européia, com ressalvas, mas o que me preocupa é que, num país de
origem católica como Portugal, responsável pela cristianização deste
país, sua sociedade faça uma opção tão repugnante como o aborto.

Mais triste de se constatar é que talvez essa decisão tenha como
conteúdo apenas a vaidade dos portugueses de mostrarem-se
liberais, como vários irmãos europeus, em sua determinação de se
desvencilhar do estigma de filho bastardo da Europa. Temo que a
adesão daquele país a essa prática tão condenável venha fortalecer
ainda mais os argumentos já apresentados aqui, em ocasiões
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diversas, por grupos políticos e da sociedade civil, que tentam impor
essa prática também em nosso país.

Nós, que somos cristãos e católicos e que procuramos zelar pelos
valores éticos e morais da vida neste país, não vamos esmorecer
diante de qualquer tentativa de se descriminalizar o que é, na
verdade, um crime hediondo. Matar fora ou dentro do ventre, no meu
entender, é igualmente criminoso e detestável. Nenhum argumento
me convence da necessidade de se adotar como natural o
assassinato de fetos. Mesmo em casos de malformação fetal ou
gestação conseqüente de estupro, não nos cabe condenar à morte
principalmente quem não pode defender-se. Não podemos ser juízes
na avaliação sobre quem deve ou não nascer. É assim que penso, e
esta é uma de minhas lutas.

Sr. Presidente, Deputados André Quintão, Ademir Lucas e Eros
Biondini, outra questão a cujo comentário não posso me furtar é a
recente entrevista do Sr. João Luiz da Silva Dias, Presidente da
CBTU.

O Deputado Eros Biondini (em aparte) - Deputado Célio Moreira,
comungo com seu veemente posicionamento contra esse atentado à
vida: a legalização do aborto em qualquer situação.

Estamos lançando a Frente Parlamentar em Defesa da Vida. Temos
que levantar essa bandeira, enquanto alguns defendem a morte, o
aborto. Quanto a essa questão, temos de nos posicionar. Somos
conscientes de que a vida do ser humano precisa ser preservada,
sobretudo quando ele se encontra em uma fase mais frágil. A pessoa
nasce e, depois de algum tempo, consegue se defender, mas isso não
ocorre com os seres mais desprotegidos. Não queremos, contudo,
culpar nem condenar as mulheres, que também sofrem agressão e
violência.

Parabenizo-o pelo seu pronunciamento. Essa indignação precisa
chegar a todos os lugares, de modo a tocar os corações de todas as
pessoas. Parabéns!

O Deputado Célio Moreira - Obrigado, Deputado Eros Biondini, que
também é um defensor da vida. Juntos lutaremos, nesta Casa e em
Brasília, na Frente Parlamentar em Defesa da Vida, contra o aborto.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, como disse, comentarei a entrevista
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do Sr. João Luiz da Silva Dias, que mais uma vez veio a Belo
Horizonte contar mentiras, lorotas. Refiro-me à novela da carochinha
que já dura 24 anos, ou seja, à novela do metrô de Belo Horizonte.
Para justificar mais uma demonstração de descaso do governo federal
com nosso metrô, particularmente com a Linha 2, Calafate-Barreiro,
volta com a conhecida e manjada cantilena de que a referida obra foi
iniciada sem projeto e por isso não anda, não conta com a injeção de
recursos.

Tive a oportunidade de falar com o Sr. João Luiz, que naturalmente
chamou de incompetentes e irresponsáveis os engenheiros da CBTU
que fizeram a estação da Amazonas. Agora, milhões são jogados não
no ralo, mas no bueiro. O Deputado Ademir Lucas, cuja esposa,
Deputada Vanessa Lucas, na legislatura passada, defendeu a questão
do metrô, e o Deputado Carlin com certeza querem que o metrô
chegue a Contagem, a Betim, a Neves e a Sete Lagoas.

Todavia, o Presidente Lula, em sua fala, insinua que temos de
acabar o que foi iniciado. Os metrôs de outras cidades, de outras
capitais recebem milhões em recursos, enquanto o metrô de Belo
Horizonte fica nessa situação. Na verdade, os Deputados e
Senadores aprovam os recursos no orçamento, que depois são
contingenciados, e a obra não se realiza. Desse modo, empurra-se a
questão com a barriga.

Dos R$186.300.000,00 destinados pelo governo no Plano de
Aceleração de Crescimento - PAC - à Linha 2, apenas
R$42.300.000,00 deverão ser aplicados, conforme admitiu o próprio
Presidente da CBTU. Quanto a esse aspecto, não há novidade. Desde
que o Presidente Lula se instalou no governo, essa tem sido a prática
comum: contigenciamentos astronômicos, quando se trata do metrô
de Belo Horizonte.

Dizer mais o quê, a essa altura, depois de uma luta tão arrojada
travada pela Comissão de Transporte e pela Comissão Especial do
Metrô, sob a minha Presidência, sem ganho algum?

Participamos de reuniões na Comissão de Infra-Estrutura do Senado
para debater o assunto. O Presidente da CBTU mentiu para os
Senadores e para o Presidente em exercício, José Alencar, ao afirmar
que o recurso estava liberado, pois constatamos que não havia nada.
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Nem mesmo aquele dinheiro dos sinalizadores.
Dizer mais o quê, a esta altura, depois de uma luta tão arrojada?

Uma coisa está absolutamente clara: o governo federal vem
cozinhando em banho-maria a obra das Linhas 2 e 3, esperando que
seja regionalizada, com transferência dessa responsabilidade para o
Estado e para as Prefeituras de Belo Horizonte, Contagem e Betim.

O investimento previsto no PAC para nosso metrô é um acinte à
comunidade da região do Barreiro, já manipulada tantas vezes nesse
governo, com argumentos e promessas eleitoreiras que nos humilham
e nos ferem.

Esta não é uma luta vencida pelo governo e pela CBTU. Temos de
continuar tentando fazer com que o governo pelo menos conclua as
Linhas 1 e 2, no trecho Calafate-Barreiro.

Convenhamos, 30 meses é tempo demais para se fazer um simples
traçado de um percurso de 9km do complexo viário que vai interligar a
região do Barreiro ao Bairro Calafate. E o pior: não temos certeza ou
garantia de que esse projeto será executado ou será apenas um
ensaio de mais um capítulo dessa longa e entediante novela chamada
metrô.

O Deputado Ademir Lucas (em aparte) - Muitas vezes, as pessoas
perdem a memória com o tempo. Esse João Luiz da Silva Dias é um
filhote da ditadura. É o mesmo João Luiz da Metrobel, que fechava e
abria rua e fazia o que queria em Belo Horizonte, na época da
ditadura. Portanto, sua formação é autoritária.

Promovemos debates acirrados sobre esse assunto, pois ele
desprezava o Prefeito de Belo Horizonte, que era nomeado, e fazia o
que queria na Capital. Hoje ele sai da ditadura e transita pelo governo
do PT com espantosa facilidade, o que é muito estranho.

Como já fui Deputado e convivi com esse cidadão, não me estranha
o fato de ele prometer e não cumprir. Quem se lembra da história,
sabe o que esse cidadão fez na Presidência da famigerada Metrobel.
Fez e aconteceu nesta Capital. Obrigado.

O Deputado Célio Moreira - Nas audiências públicas realizadas
nesta Casa, na Câmara Municipal e na região do Barreiro, ele solicitou
à comunidade que se mobilizasse, tomasse um ônibus e fosse a
Brasília para pressionar o governo. Foi muita cara-de-pau, pois os
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Senadores e os Deputados Federais queriam fazer o povo de massa
de manobra. Aliás, nas audiências públicas realizadas aqui, não
compareceu sequer um Deputado do PT para defendê-lo. Todos
conhecem a história, a incompetência e o enrola e empurra com a
barriga.

A Prefeita de Contagem, que é do mesmo partido do governo
federal, já se manifestou contrária a que o Município assuma
responsabilidades de investimentos na obra. A argumentação da
Marília Campos é a mesma do governo do Estado: a de que não
podem assumir uma obra com recursos próprios e que essa
regionalização só será viável mediante liberação de verba da União.

E Lula tem demonstrado que, quando se trata de transferência de
recursos, seu jogo é pesado. Temos como exemplo o caso da Cide,
que significa uma arrecadação astronômica para os cofres federais, e
esse tributo foi criado para resolver a situação de nossas rodovias.
Porém a União abocanha a maior parte dos recursos, repassando
migalhas para os Estados. Essa realidade está materializada na
situação de nossas rodovias federais, uma lástima.

O governo do Estado luta por maior democratização de recursos
como contrapartida da desoneração de impostos previstas na Lei
Kandir, mas o governo federal também se impõe em sua
determinação de centralizar recursos.

E nosso metrô é uma das vítimas dessa política centralizadora de
recurso do governo federal, e a isso se soma uma visível má vontade
com a obra, talvez com a preocupação de esvaziar a possibilidade do
sucesso do nosso Governador no próximo pleito para a Presidência
da República.

Talvez tenhamos de esperar por esse tempo para que Minas volte a
merecer o respeito que lhe tem sido sistematicamente negado.
Obrigado, Sr. Presidente e Srs. Deputados.

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
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Deputados e a apreciação de pareceres e de requerimentos. Estão
abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião.

Designação de Comissões
- A seguir, o Sr. Presidente designa os membros da Comissão

Especial Para Emitir Parecer Sobre a Indicação, feita pelo Governador
do Estado, do Nome do Sr. Agílio Monteiro Filho Para o Cargo de
Ouvidor-Geral Adjunto do Estado, e das Comissões Permanentes
desta Casa:

Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a Indicação do Nome
do Sr. Agílio Monteiro Filho para o Cargo de Ouvidor-Geral Adjunto do
Estado. Pelo BSD: efetivos - Deputados Dalmo Ribeiro Silva e
Sebastião Costa; suplentes - Deputados Domingos Sávio e Fábio
Avelar. Pelo PFL: efetivo - Deputado Gustavo Valadares; suplente -
Deputado Gustavo Corrêa; Pelo PMDB: efetivo - Deputado Adalclever
Lopes; suplente - Deputado Antônio Júlio; Pelo PT: efetivo - Deputado
Durval Ângelo; suplente - Deputado Weliton Prado. Designo. Às
Comissões.

Comissão de Constituição e Justiça
Efetivos:
Pelo BSD: Deputados Dalmo Ribeiro Silva e Sebastião Costa
Pelo PFL: Deputado Delvito Alves
Pelo PMDB: Deputado Gilberto Abramo
Pelo PDT: Deputado Sargento Rodrigues
Pelo PV: Deputado Hely Tarqüínio
Pelo PP: Deputado Gil Pereira
Suplentes:
Pelo BSD: Deputados Ademir Lucas e Zé Maia
Pelo PFL: Deputado Gustavo Valadares
Pelo PMDB: Deputado Adalclever Lopes
Pelo PDT: Deputado Sebastião Helvécio
Pelo PV: Deputado Délio Malheiros
Pelo PP: Deputado Dimas Fabiano
Comissão de Administração Pública
Efetivos:
Pelo BSD: Deputados Ademir Lucas, Domingos Sávio e Inácio

Franco
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Pelo PFL: Deputado Elmiro Nascimento
Pelo PMDB: Deputado Ivair Nogueira
Pelo PT: Deputado André Quintão
Pelo PSB: Deputado Chico Uejo
Suplentes:
Pelo BSD: Deputados Mauri Torres, Dalmo Ribeiro Silva e Luiz

Humberto Carneiro
Pelo PFL: Deputado Gustavo Corrêa
Pelo PMDB: Deputado Antônio Júlio
Pelo PT: Deputada Elisa Costa
Pelo PSB: Deputado Juninho Araújo
Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização
Efetivos:
Pelo BSD: Deputados Ronaldo Magalhães e Neider Moreira
Pelo PT: Deputado Weliton Prado e Deputada Cecília Ferramenta
Pelo PSB: Deputado Wander Borges
Suplentes:
Pelo BSD: Deputados Eros Biondini e Sebastião Costa
Pelo PT: Deputados Paulo Guedes e Durval Ângelo
Pelo PSB: Deputado Doutor Rinaldo
Comissão de Cultura
Efetivos:
Pelo BSD: Deputada Gláucia Brandão e Deputado Antônio Genaro
Pelo PFL: Deputada Maria Lúcia
Pelo PV: Deputada Rosângela Reis
Pelo PP: Deputado Dimas Fabiano
Suplentes:
Pelo BSD: Deputado Dalmo Ribeiro Silva e Deputada Ana Maria

Resende
Pelo PFL: Deputado Ruy Muniz
Pelo PV: Deputado Hely Tarqüínio
Pelo PP: Deputado Vanderlei Jangrossi
Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte
Efetivos:
Pelo BSD: Deputados Walter Tosta e Célio Moreira
Pelo PMDB: Deputado Antônio Júlio
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Pelo PV: Deputado Délio Malheiros
Pelo PDT: Deputado Carlos Pimenta
Suplentes:
Pelo BSD: Deputados Neider Moreira e Ronaldo Magalhães
Pelo PMDB: Deputado Sávio Souza Cruz
Pelo PV: Deputado Inácio Franco
Pelo PDT: Deputado Sebastião Helvécio
Comissão de Direitos Humanos
Efetivos:
Pelo BSD: Deputados João Leite e Zé Maia
Pelo PFL: Deputado Ruy Muniz
Pelo PMDB: Deputado Luiz Tadeu Leite
Pelo PT: Deputado Durval Ângelo
Suplentes:
Pelo BSD: Deputados Djalma Diniz e Walter Tosta
Pelo PFL: Deputado Antônio Carlos Arantes
Pelo PMDB: Deputado Vandelei Miranda
Pelo PT: Deputado Weliton Prado
Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática
Efetivos:
Pelo BSD: Deputada Ana Maria Resende
Pelo PFL: Deputada Maria Lúcia
Pelo PP: Deputado Dimas Fabiano
Pelo PSB: Deputado Deiró Marra
Pelo PCdoB: Deputado Carlin Moura
Suplentes:
Pelo BSD: Deputado Lafayette de Andrada
Pelo PFL: Deputado Ruy Muniz
Pelo PP: Deputado Gil Pereira
Pelo PSB: Deputado Wander Borges
Pelo PT: Deputado Almir Paraca
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Efetivos:
Pelo BSD: Deputados Zé Maia e Lafayette de Andrada
Pelo PFL: Deputado Jayro Lessa
Pelo PMDB: Deputado Antônio Júlio
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Pelo PT: Deputada Elisa Costa
Pelo PV: Deputado Agostinho Patrús Filho
Pelo PDT: Deputado Sebastião Helvécio
Suplentes:
Pelo BSD: Deputados Arlen Santiago e Célio Moreira
Pelo PFL: Deputado Antônio Carlos Arantes
Pelo PMDB: Deputado Ivair Nogueira
Pelo PT: Deputado André Quintão
Pelo PV: Deputado Rômulo Veneroso
Pelo PDT: Deputado Carlos Pimenta
Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais
Efetivos:
Pelo BSD: Deputado Fábio Avelar
Pelo PMDB: Deputado Sávio Souza Cruz
Pelo PT: Deputado Almir Paraca
Pelo PV: Deputado Rômulo Veneroso
Pelo PSB: Deputado Wander Borges
Suplentes:
Pelo BSD: Deputado Ronaldo Magalhães
Pelo PMDB: Deputado Antônio Júlio
Pelo PT: Deputado Padre João
Pelo PV: Deputado Agostinho Patrús Filho
Pelo PSB: Deputado Deiró Marra
Comissão de Participação Popular
Efetivos:
Pelo BSD: Deputados Eros Biondini e João Leite
Pelo PT: Deputado André Quintão
Pelo PFL: Deputado Gustavo Valadares
Pelo PCdoB: Deputado Carlin Moura
Suplentes:
Pelo BSD: Deputados Fábio Avelar e Domingos Sávio
Pelo PT: Deputado Padre João
Pelo PFL: Deputado Elmiro Nascimento
Pelo PMDB: Deputado Adalclever Lopes
Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial
Efetivos:
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Pelo PFL: Deputado Antônio Carlos Arantes
Pelo PMDB: Deputado Getúlio Neiva
Pelo PT: Deputado Padre João
Pelo PP: Deputado Vanderlei Jangrossi
Pelo PSB: Deputado Chico Uejo
Suplentes:
Pelo PFL: Deputado Delvito Alves
Pelo PMDB: Deputado Gilberto Abramo
Pelo PT: Deputada Cecília Ferramenta
Pelo PP: Deputado Gil Pereira
Pelo PSB: Deputado Deiró Marra
Comissão de Redação
Efetivos:
Pelo BSD: Deputado Lafayette de Andrada e Deputada Gláucia

Brandão
Pelo PMDB: Deputado Gilberto Abramo
Pelo PV: Deputado Agostinho Patrús Filho
Pelo PP: Deputado Vanderlei Jangrossi
Suplentes:
Pelo BSD: Deputados João Leite e Ademir Lucas
Pelo PMDB: Deputado Antônio Júlio
Pelo PV: Deputado Rômulo Veneroso
Pelo PP: Deputado Dimas Fabiano
Comissão de Saúde
Efetivos:
Pelo BSD: Deputado Carlos Mosconi
Pelo PFL: Deputado Ruy Muniz
Pelo PV: Deputado Hely Tarqüínio
Pelo PDT: Deputado Carlos Pimenta
Pelo PSB: Deputado Doutor Rinaldo
Suplentes:
Pelo BSD: Deputado Arlen Santiago
Pelo PFL: Deputado Elmiro Nascimento
Pelo PV: Deputada Rosângela Reis
Pelo PDT: Deputado Paulo Cesar
Pelo PSB: Deputado Juninho Araújo
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Comissão de Segurança Pública
Efetivos:
Pelo PDT: Deputados Sargento Rodrigues e Paulo Cesar
Pelo PFL: Deputado Leonardo Moreira
Pelo PMDB: Deputado Adalclever Lopes
Pelo PV: Deputado Délio Malheiros
Suplentes:
Pelo PDT: Deputados Carlos Pimenta e Sebastião Helvécio
Pelo PFL: Deputado Jayro Lessa
Pelo PMDB: Deputado Luiz Tadeu Leite
Pelo PV: Deputado Rômulo Veneroso
Comissão do Trabalho, Previdência e da Ação Social
Efetivos:
Pelo BSD: Deputados Walter Tosta e Zezé Perrella
Pelo PFL: Deputado Antônio Carlos Arantes
Pelo PT: Deputada Elisa Costa
Pelo PV: Deputada Rosângela Reis
Suplentes:
Pelo BSD: Deputados Braúlio Braz e Carlos Mosconi
Pelo PFL: Deputada Maria Lúcia
Pelo PT: Deputado Almir Paraca
Pelo PV: Deputado Inácio Franco
Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas
Efetivos:
Pelo BSD: Deputado Djalma Diniz
Pelo PFL: Deputado Gustavo Valadares
Pelo PT: Deputado Paulo Guedes
Pelo PP: Deputado Gil Pereira
Pelo PSB: Deputado Juninho Araújo
Suplentes:
Pelo BSD: Deputado Zezé Perrella
Pelo PFL: Deputado Gustavo Corrêa
Pelo PV: Deputado Inácio Franco
Pelo PP: Deputado Vanderlei Jangrossi
Pelo PSB: Deputado Chico Uejo
Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo
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Efetivos:
Pelo BSD: Deputados Bráulio Braz, Eros Biondini e Zezé Perrella
Pelo PMDB: Deputado Vanderlei Miranda
Pelo PT: Deputada Cecília Ferramenta
Suplentes:
Pelo BSD: Deputados Luiz Humberto Carneiro, Célio Moreira e

Neider Moreira
Pelo PMDB: Deputado Getúlio Neiva
Pelo PT: Deputado Almir Paraca
Designo. Às Comissões.

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

apresentada nesta reunião pelo Deputado Luiz Humberto Carneiro -
indicação dos Deputados Ademir Lucas e Célio Moreira e da
Deputada Ana Maria Resende para Vice-Líderes do BSD. (Ciente.
Publique-se. Cópia às Comissões e às Lideranças.).

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

do inciso XXXII do art. 232 do Regimento Interno, requerimentos dos
Deputados Arlen Santiago (2), solicitando desarquivamento dos
Projetos de Lei nºs 804/2003 e 2.623/2005, Carlin Moura, solicitando o
desarquivamento do Projeto de Lei nº 2.183/2005, Doutor Viana (10),
solicitando o desarquivamento dos Projetos de Lei nºs 2.590/2005,
3.455, 3.672 e 3.776/2006 e dos Requerimentos nºs 7.114, 7.115,
7.116, 7.117, 7.143 e 7.144/2006, Carlos Pimenta (10), solicitando o
desarquivamento dos Projetos de Lei nºs 151, 152, 153, 193 e
937/2003, 2.568/2005, 3.222, 3.392, 3.698 e 3.745/2006, e Mauri
Torres (4), solicitando o desarquivamento do Projeto de Lei
Complementar nº 92/2006 e dos Projetos de Lei nºs 3.437, 3.759 e
3.764/2006, e da Deputada Cecília Ferramenta (6), solicitando o
desarquivamento dos Projetos de Lei nºs 2.831 e 2.833/2005, 3.313,
3.621, 3.622 e 3.791/2006.

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento da Deputada Elisa
Costa, solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno para,
nos termos do seu § 1º, transferi-la ao Deputado André Quintão. A
Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o prazo de 60
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minutos. Com a palavra, o Deputado André Quintão.
O Deputado André Quintão - Sr. Presidente, Deputado Tiago

Ulisses, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, ocupo a tribuna em nome
da Bancada do PT, com o tempo transferido pela nossa Líder,
Deputada Elisa Costa, para, neste período que será compartilhado
pelo Deputado Carlin, do PCdoB, tratar de uma data muito importante
para nós: 10/2/80. Comemoramos 27 anos de fundação do Partido
dos Trabalhadores, o PT, meu partido. No Colégio Sion, em São
Paulo, o PT teve seu manifesto de fundação aclamado por 1.200
lideranças de 17 Estados, presentes naquele ato.

O PT surgiu no interior da luta democrática; foi forjado no combate
aos anos de chumbo, à ditadura militar, reunindo e agregando
experiências das mais diversas e plurais da sociedade brasileira.

O PT, já naquele momento, era síntese da comunhão da igreja
popular, da igreja identificada com os mais pobres, da igreja que
definiu no seu dia-a-dia, nas comunidades eclesiais de base e na luta
pelos direitos humanos, a opção preferencial pelos pobres.

Naquele momento, o PT contava com a contribuição de intelectuais
de esquerda, de remanescentes da luta política - mesmo antes da
ditadura militar -, de lideranças que, desde muito cedo, vinham
buscando e trilhando um caminho diferente para o Brasil. Além
dessas, o PT tinha a contribuição de líderes sindicais emergentes, o
chamado “novo sindicalismo”, que surgia com a modernização da
nossa economia e do nosso parque industrial, principalmente no
ABCD paulista, no Vale do Aço de Minas e em tantas regiões. E havia
ainda os professores, os trabalhadores do campo e da cidade, os
dirigentes dos movimentos estudantis e o povo da roça. O PT já
inovava então, porque era um partido que foi criado a partir das bases
dos movimentos populares, sociais, sindicais e da própria
intelectualidade progressista brasileira.

O PT já surgia com o lema “Terra, Trabalho e Liberdade”, sob uma
legislação que dificultava o surgimento de novos partidos. Foi heróica
a construção do nosso PT. Digo isso não só com emoção, mas
também com saudosismo, pois, com uma irmã na fundação do PT,
lembro-me daqueles difíceis dias em que os militantes iniciais do
partido iam de casa em casa recolhendo assinaturas para alcançar o
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número mínimo de filiações e de assinaturas para a legalização do
partido político, do Partido dos Trabalhadores.

Depois, em 1981, houve o primeiro encontro nacional, com a
primeira direção eleita, aliás, já sob a liderança do líder metalúrgico
Luiz Inácio Lula da Silva. Foi muito importante a decisão dos
trabalhadores de construírem um partido à sua imagem e semelhança.

Outros setores também democráticos queriam se aproveitar de
estruturas já existentes, de partidos que poderiam ter uma viabilidade
maior. Porém, a decisão de construir um partido a partir das bases
trouxe a novidade e o ânimo necessários ao espectro político
partidário brasileiro.

Em 1982, o PT disputa a sua primeira eleição nacional. Tivemos
candidatos às Assembléias, às Câmaras e aos governos estaduais.
Tempo de Sandra Starling! Nossa querida companheira Sandra
Starling, candidata a Governadora de Minas Gerais.

Tivemos um desempenho de 3,16% de votos no plano nacional,
elegemos 8 Deputados Federais e 13 Deputados Estaduais.

Muitos não acreditavam na força do PT, um partido novo, que teve
3% dos votos. Muitos acreditavam que não seguiria a sua trajetória.

O PT, aqui nesta Assembléia, teve a eleição de João Batista dos
Mares Guia, o nosso primeiro parlamentar nesta Casa; de Luiz Soares
Dulci, liderança da União dos Trabalhadores de Ensino - UTE -, do
movimento dos professores, eleito Deputado Federal; da nossa
querida companheira Helena Grecco, batalhadora da causa dos
direitos humanos, eleita juntamente com René Trindade, formando
uma bancada de dois Vereadores à Câmara Municipal de Belo
Horizonte. O primeiro suplente era o professor de Direito Patrus
Ananias, que assumiu em alguns momentos, entre 1982 a 1988, o
mandato de Vereador em Belo Horizonte.

Em 1983, o PT faz o primeiro comício, no Estádio do Pacaembu, em
São Paulo, exigindo eleições diretas “já”. Em 1984, essa bandeira
levantada pelo PT é abraçada por outros partidos e por outras
lideranças, configurando-se, talvez, a maior mobilização de massa já
vivenciada em nosso país.

Em 1985, nas eleições municipais, pela primeira vez na transição da
ditadura para a democracia, escolhíamos os nossos Prefeitos de
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Capitais. Em Belo Horizonte tivemos uma disputa apertada, com a
vitória, nas prévias, de Virgílio Guimarães. Iniciamos, então, o nosso
processo rumo à Prefeitura de Belo Horizonte. Foi nesse ano que me
filiei ao PT, aos 20 anos de idade. Como, Deputado Carlin, estou com
42 anos, tenho mais da metade da minha vida, com muita honra e
orgulho, filiada ao PT. Na época, lembro-me de que era dirigente
estudantil e coordenei o primeiro debate entre candidatos a Prefeito
de Belo Horizonte, organizado pelo DCE, no anfiteatro da PUC, depois
de anos de ditadura.

Em 1986, o PT continua seguindo a sua trilha. Já havíamos elegido
representantes em algumas Prefeituras: em 1982, Diadema; em 1985,
Fortaleza. Mas, em 1986, melhoramos o nosso desempenho nas
eleições. Aqui na Assembléia Legislativa, ampliamos a nossa
bancada. Tivemos uma votação estrondosa para um líder sindical
emergente do Vale do Aço, nosso companheiro e grande amigo Chico
Ferramenta, além da votação para Sandra Starling, Nilmário Miranda
e outros que compuseram a bancada estadual de 1986 a 1990.
Elegemos 16 Deputados Federais, o que resultou na nossa bancada
constituinte. Aliás, o nosso atual Presidente, Luiz Inácio Lula da Silva,
conquistou o mandato constituinte.

Tivemos em 1988 nova participação eleitoral municipal expressiva.
Aqui em Minas ganhamos Prefeituras importantes, como João
Monlevade e Ipatinga.

Chegamos muito perto da Prefeitura de Belo Horizonte. Não havia
ainda eleição em dois turnos. O companheiro Virgílio perdeu para o
candidato do PSDB, Pimenta da Veiga, por 2%, 3% dos votos. O PT
elegeu candidatos às Prefeituras de Porto Alegre; de São Paulo, com
Luiza Erundina; e, em Belo Horizonte, elegeu uma bancada de nove
Vereadores e Vereadoras. Elegemos exponentes do nosso partido
que foram responsáveis naquela legislatura, em postos-chaves, pela
constituição da Lei Orgânica do Município de Belo Horizonte.

Já formado à época, fui convidado para ser Chefe de Gabinete do
Vereador Patrus Ananias, relator da Lei Orgânica do Município de
Belo Horizonte. Aquela bancada de nove Vereadores e Vereadoras já
preparava o terreno para a conquista dessa Prefeitura.

Em 1990, disputamos o governo do Estado por meio da candidatura
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de Virgílio Guimarães; tivemos também a candidatura de Patrus ao
Senado, uma derrota que se aproximou de 1% a 1,5% em relação à
candidata Júnia Marise.

Em 1996, já havíamos apresentado candidato ao governo: o
companheiro Fernando Cabral; em 1982, o nosso saudoso
companheiro Joaquim já havia disputado vaga ao Senado; em 1986, o
“Dazinho”; em 1990, o Virgílio, ao governo estadual, e Patrus, ao
Senado; e, em 1992, a vitória mais expressiva do PT em Minas
Gerais, quando ganhou a Capital mineira com a eleição de Patrus,
acompanhado pelo Vice-Prefeito Célio de Castro.

Nas décadas de 80 e 90, não houve somente um crescimento
eleitoral do PT; incontestável. O PT foi decisivo na redemocratização,
no fortalecimento dos movimentos sociais. No início da década de 80,
tivemos a formação da CUT, da Central dos Movimentos Populares,
da combinação da democracia direta com a democracia participativa,
do princípio dos conselhos populares, dos conselhos setoriais, da
implantação da nova legislação pós-constituinte. Tudo isso ocorreu
junto aos movimentos sociais. Foi uma década, diria, se perdida do
ponto de vista econômico, muito luminosa do ponto de vista político.

Abro um parêntese nessa trajetória do PT. O ano de 1989 talvez
tenha sido um dos mais emocionantes da vida política do partido. Foi
o período em que, depois de muita luta, tivemos a oportunidade de
votar pela primeira vez, no meu caso, para Presidente da República.
Depois de anos de ditadura militar, houve a primeira eleição
presidencial. Contrariando todas as expectativas, e como resultado
dessa caminhada, tivemos a ida de Lula para o segundo turno. Todo o
mundo conhece a história. Não foi permitida naquele momento, ainda,
a vitória do companheiro Lula e do PT, mas sem dúvida, eu diria que a
campanha das Diretas Já e a eleição de 1989 foram os momentos
mais marcantes de mobilização política do povo pobre, trabalhador,
das classes populares brasileiras.

O PT continuou e disputou novas eleições. Em Minas, em 1994, com
o companheiro “Carlão”; em 1998, com o companheiro Patrus; em
2002 e 2006, com o companheiro Nilmário. Ampliamos as nossas
bancadas federal, estadual e municipal. Instituímos uma nova forma
de governar os Municípios, o chamado modo petista de governar, uma



288

grande contribuição do PT, com experiências exitosas, como o
Orçamento Participativo, os conselhos setoriais, a chamada inversão
de prioridades e programas de transferência de renda. Começamos a
conquistar alguns Estados importantes, e tudo isso culminou, em
2002, com a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições para a
Presidência da República, com um mandato renovado pela força
popular, pela legitimidade conferida nas urnas.

O PT é uma novidade no cenário político latino-americano. Vivi os
debates internos do partido e vejo que avançamos muito. Tivemos
muitas encruzilhadas. A combinação da luta de massa com a ação
institucional foi o caminho correto adotado pelo partido já no famoso
encontro nacional de 1987. No V Encontro Nacional, foram
consagrados a política de alianças, o acúmulo de forças, a
combinação de partido de massa e de quadros, a luta institucional
com a luta popular, rechaçando-se a luta armada como caminho para
a conquista do poder, com o fortalecimento dos movimentos sociais e
da aposta na democracia como valor universal. O PT insere-se na
vida institucional brasileira, sem abdicar da luta popular, sem abrir
mão do crescimento da cidadania nem da sociedade, inovando em
relação às experiências do socialismo real, em relação às
experiências bem-intencionadas do ponto de vista de finalidade social,
mas autoritárias no método. O PT também nasce com a marca e a
vocação de ser um partido que não se acomoda às benesses do
poder.

É evidente que essa trajetória comporta equívocos, comporta
posicionamentos que hoje, refletidos, talvez os fizéssemos diferente,
comporta incompreensões, radicalismos fora de hora, mas isso faz
parte da vida política.

O PT hoje se encontra em um momento fundamental, momento do
seu terceiro Congresso. O PT ganhou a Presidência, teve um
excelente governo, mas também cometeu equívocos, que precisam
ser superados para que o partido atualize sua intervenção com o
momento e o amadurecimento de hoje, mas fiel aos princípios que
regeram o primeiro manifesto no Colégio Sion, de 27 anos atrás - o
compromisso com a democracia, o compromisso com os mais pobres
e o compromisso inarredável com o comportamento ético e de
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respeito pela coisa pública.
No início, muitos não acreditaram que a experiência do PT fosse

florescer, muitos tiveram atitudes preconceituosas contra o PT, muitos
quiseram abater o PT na sua trajetória, muitos quiseram cooptar o PT
para a política tradicional, muitos tentaram, com os erros cometidos
pelo PT, rasgar toda a nossa história de acúmulos políticos coletivos e
de trajetórias pessoais de muitos que infelizmente não viveram
suficiente para ver o PT exercer a grande responsabilidade de
governar o País. Muitos nem sequer viram o nascimento do PT,
porque foram literalmente abatidos na luta social, no campo ou na
resistência à ditadura.

Então, vivemos hoje um momento, não diria de refundação do PT,
mas de avanço desse partido, que deve repensar práticas a serem
superadas, aprimorar intervenções que podem estar mais afinadas
com a responsabilidade de ser governo federal, redemocratizar
nossas relações, tornar mais presente o partido no movimento social,
e formular mais políticas públicas para sustentar a maior experiência
de esquerda do Brasil no governo federal - o governo Lula. Este é o
momento do PT, momento do terceiro Congresso e momento em que
o partido começa, à luz de sua história, projetar seu presente e seu
futuro.

Com muito prazer, concedo aparte a nossa Líder, Deputada Elisa
Costa, que, nesse processo, deu e dá uma grande contribuição como
militante, cidadã e uma das maiores referências do partido em Minas e
no Brasil.

A Deputada Elisa Costa (em aparte) - Quero cumprimentar o André,
os Deputados Estaduais, a Mesa e todos que nos assistem neste
momento.

Parabenizo-o, André, por fazer esse pronunciamento que lembra os
27 anos de história do Partido dos Trabalhadores, comemorados
nacionalmente em Salvador, no último dia 10, sábado, com a
presença de vários representantes e Lideranças do País. O Diretório
Nacional lá se reuniu, e foi também o Presidente Lula.

Vários integrantes de nossa bancada fizeram-se presentes em
Salvador, na Bahia, para de fato marcar a trajetória de um partido de
esquerda, nascido na luta contra a ditadura militar, nos movimentos
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estudantis, nas comunidades eclesiásticas da Igreja Católica. Dessa
formação, participaram também companheiros do meio intelectual,
das universidades e, especialmente, do movimento sindical do ABC
Paulista, renovando a prática sindical no País. Então, o Partido dos
Trabalhadores nasceu com essa visão, a partir da base, de integrar os
trabalhadores à política, criando assim alternativas de poder para a
classe trabalhadora.

Queria parabenizar o Deputado e querido companheiro André, que
já foi nosso Líder, por fazer parte das fileiras históricas, como filiado,
do nosso partido. Por meio de sua pessoa, também parabenizo todos
os filiados e militantes de Minas Gerais e do Brasil. Muitos deram sua
vida, caminharam conosco e estão presentes na luta popular, nos
movimentos sociais, nas Câmaras de Vereadores, nos parlamentos,
no Executivo, até chegar à Presidência da República.

Nesses 27 anos, vejo a trajetória do PT dividida em três etapas. A
primeira, como bem lembrou nosso Deputado André, vai até 1989,
com a grande e histórica formulação de nosso partido. Lembro o
Secretário-Geral Luiz Dulce, na época Secretário Nacional do partido,
que fez o primeiro texto sobre o que era o socialismo petista. Isso foi
em 1987. Ele recolheu as experiências pelo mundo e, mais que isso,
inovou, dizendo que queríamos também construir no Brasil uma
proposta socialista, mas com democracia, a partir da realidade.

Depois, em 1991, fizemos o nosso primeiro congresso, o que marca
o socialismo que queremos construir para o País.

O PT deixa três marcas em sua história: a luta pela justiça social, a
democracia e a participação popular. Essas são marcas da trajetória
do nosso partido e de seus militantes.

Até 1989, debruçamo-nos na formação do partido, com as
comissões provisórias, com os encontros. Tivemos uma grande
formulação política da esquerda e também do PT.

Depois, passamos alguns anos pensando nas estratégias para
construirmos a possibilidade de ter a Presidência da República.
Chegamos com o Presidente Lula. A experiência de quatro anos de
governo, a relação do partido com o governo agora clama por mais
autonomia, por mais presença no movimento social, para que, de fato,
tenha uma presença propositiva no governo, apresentando uma pauta
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da Nação e do povo brasileiro.
Hoje, inaugurando o terceiro Congresso, considero que o PT se

encontra mais amadurecido, com mais conhecimento a respeito da
realidade brasileira, mais presente na própria realidade, vivendo com
outros partidos políticos - PCdoB, PSB, PDT, PMDB, entre outros -,
um processo de aprofundamento da democracia. Eles se somam para
pensar em um Brasil a partir da sua própria realidade, promovendo o
desenvolvimento, o crescimento e a cidadania; que garanta direitos
sociais e a inclusão para a maioria do povo brasileiro.

Manifesto minha alegria de fazer parte do partido há 27 anos, de ter
participado da sua fundação e de hoje estarmos comemorando 27
anos de acertos e erros. Mas, certamente, contribuindo para o Brasil,
para a democracia e também para a política.

Por fim, registro que nos debruçaremos cada vez mais, por
compreender que nessas eleições, Deputado André Quintão, a
população entendeu o nosso projeto, entendeu que ainda estamos
presentes, que estamos enraizados na luta social junto a outros
partidos políticos, que continuamos representando com dignidade a
classe trabalhadora, os mais pobres, as mulheres e os negros, enfim,
todos que lutam por justiça, por dignidade e por cidadania. Que o
nosso terceiro Congresso faça avançar o Brasil que queremos, faça
aprofundar a democracia, que deve ser direito de todos; e,
principalmente, que encontremos alternativas para o capitalismo, que
demonstrou ser, na história, um sistema de exclusão, de desemprego
e de não construir, de fato, direito para todos. Que o socialismo possa
ser a nossa referência. Vivamos os valores da distribuição dos bens,
do desprendimento, da verdadeira solidariedade, da economia para
todos e de um mundo com mais igualdade, com justiça, com
distribuição de renda e com igualdade social.

Por isso estamos no PT, por isso queremos continuar fazendo
política com sonhos e ideais, com a participação da sociedade. Muito
obrigada.

O Deputado André Quintão - Muito obrigado, Deputada Elisa Costa.
V. Exa. lembrou muito bem.

Como sabemos que a TV Assembléia chega a vários Municípios,
aproveito para cumprimentar, como fez a Deputada Elisa Costa, cada



292

militante do PT. Militantes anônimos, que muitas vezes não
conhecemos, mas que, quando chegamos ao Município ou quando
realizamos uma audiência ou reunião com o movimento social,
encontram-se presentes, de maneira humilde, sincera, com privações
pessoais. Militantes que deixam a família, deixam o convívio e que
gastam às vezes o próprio dinheiro para uma atividade político-
partidária. São esses militantes que construíram a história de 27 anos
do partido. O PT hoje, Deputado Carlin Moura, está presente
praticamente em todos os Municípios mineiros. São poucos os que
não têm diretório ou comissão provisória do PT.

Lembro-me daqueles anos heróicos em que muitos militantes saíam
de Belo Horizonte, viajavam 400Km, 500Km, 600Km e até 700Km
para chegar a um Município distante do Pontal, do Norte, Noroeste ou
do Jequitinhonha, a fim de realizar uma reunião com três ou quatro
pessoas interessadas em formar uma comissão provisória ou um
diretório do Partido dos Trabalhadores.

Tenho saudades, Deputado Carlin Moura, do tempo em que cada
militante, cada simpatizante colocava seu carro à disposição para as
caravanas do candidato a Presidente, Lula. Lembro-me de uma que
coordenei, na campanha de 1989, para o Norte de Minas. Visitamos
de 18 a 22 Municípios em quatro dias, uma caravana de nove carros.
Chegamos na última cidade - um comício em Januária - com apenas
um carro, porque oito estragaram no caminho, uma vez que eram
carros mais velhos, de militantes com muito pouca renda. Tivemos a
sorte de chegar com um carro para o comício de segundo turno do
Lula em Januária. Eu era assessor parlamentar; foi minha estréia em
comício. Muitos não puderam ter a chance de viver a experiência do
governo Lula.

Recordo-me, com carinho, do Pe. Lage, nosso Vereador, homem
das lutas populares na região metropolitana; do Sr. Milton Freitas, de
Contagem; do Sr. Joaquim, nosso candidato ao Senado na década de
80; de expressões nacionais, como Chico Mendes. Que falta faz Chico
Mendes! Imagine-o presente hoje. Neste ano, a Campanha da
Fraternidade trata da Amazônia, da biodiversidade, da questão
ambiental. Muitos desses militantes foram barbaramente
assassinados pelas elites que não entenderam que o PT era um
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partido que veio para ficar, para governar o Brasil, mostrar que era
possível compatibilizar ideais socialistas com democracia, combinar
luta de massa com luta institucional, conviver com as diferenças,
combinar a livre iniciativa com as prioridades sociais. Respeitar o
mercado, mas entender que deve estar ligado ao bem comum, ao
interesse público, como o Presidente Lula acena. Acelerar, crescer e
incluir. Desenvolver, crescer, mas distribuir renda. É o que está
presente no PAC econômico vinculado às propostas da área social.

Concederei um aparte mais logo, já acertado com o Presidente
Tiago Ulisses, ao Deputado Carlin Moura, do PCdoB, até para
homenagear seu partido, pois o PT não fez essa caminhada sozinho.
E isso o PT aprendeu. O PT não é o dono da verdade; o PT não é o
único partido de esquerda; o PT não é o partido que vai fazer a
transformação do País de maneira isolada.

Nessa caminhada, o PT teve e tem parceiros importantes. Vejam o
nosso companheiro Rodrigues, cujo partido, o PDT, já integrou a
nossa chapa presidencial com o saudoso Leonel Brizola. Sou filho de
um pai - infelizmente falecido - getulista, brizolista, trabalhista de
verdade. O trabalhismo de Getúlio Vargas.

O PDT caminhou e vai caminhar no plano federal com o PT. O PSB,
do nosso amigo e companheiro Wander Borges, que ofereceu nosso
querido Célio de Castro, em 1992, à Vice-Prefeitura, o qual
posteriormente honrou as fileiras do PT.

O PMDB, hoje liderado pelo Deputado Adalclever Lopes, também
integrará a coalizão. Outros partidos, como PCB, PV, PPS, que,
ressalvadas as diferenças conjunturais, também estão em um
espectro de trabalho de médio prazo no Brasil. O PCdoB, desde a
Câmara Municipal, quando o companheiro Sérgio Miranda integrava
nosso bloco de Vereadores. Depois, a Vereadora Jô Moraes e o
Vereador Paulão. O convívio com a Deputada Jô Moraes na última
legislatura, e hoje o PCdoB, integrado politicamente com essa linha de
construção de um projeto nacional e popular para o Brasil, tão bem
representado nesta Casa pelo Deputado Carlin Moura. Os militantes.
O PCdoB é um parceiro fundamental na transformação que o PT vem
tentando fazer com tantos movimentos e pessoas de bem em nosso
país.
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O Deputado Carlin Moura (em aparte) - Querido Deputado André
Quintão, querida Deputada Elisa Costa, agradeço a oportunidade de
compartilhar de momento tão importante na vida política do nosso
país, a comemoração do aniversário do PT.

Queridos colegas Deputados, querido povo de Minas Gerais, a
marca do PT e sua grande contribuição para a democracia brasileira,
especialmente no período republicano, com sua visão republicana, é a
marca da participação popular. Não se constrói um país livre e
soberano sem a participação popular. O PT surge dos movimentos
populares organizados, do movimento sindical e de juventude. O PT
também trouxe uma contribuição importante, porque não se ateve
somente a criticar o que estava errado ou a apontar as mazelas e as
dívidas sociais que nosso país herdou da elite que nos governou
durante muitos anos. O PT apresentou soluções e governou junto com
o povo.

V. Exa. lembrou, e não poderia deixar de registrar novamente, a
grande experiência da querida Deputada Maria do Carmo Lara,
quando assumiu a Prefeitura Municipal de Betim e começou a grande
transformação nesse Município operário, com participação popular,
presença da comunidade e o Orçamento Participativo.

Meu querido Deputado André Quintão, tive oportunidade de
acompanhar a Deputada Marília Campos, que, quando ganhou as
eleições em Contagem, encontrou uma cidade desarticulada e
destruída, com serviços públicos inoperantes e inchaço da máquina
pública. A Prefeita Marília Campos, em dois anos de governo, vem
mostrando que, com participação popular, ética e transparência, é
possível criar uma cidade melhor para se viver.

Ainda ontem tivemos oportunidade de receber a Prefeita Marília
Campos na Sala de Imprensa. Ela tem tido uma participação
importante na Frente Nacional dos Municípios, discutindo a
participação destes no Plano de Aceleração do Crescimento - PAC.
Ela levanta bandeiras importantes para cada Município do nosso
Estado, como a reforma tributária. Defende a importância de os
Municípios participarem de uma fatia maior do bolo tributário, pois é
onde se opera a cidadania, onde estão a educação e a saúde.

A Prefeita Marília Campos também tem tido importante participação
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na discussão de um grande projeto a ser implantado, que talvez seja o
mais importante e revolucionário do governo Lula: o Fundo de
Desenvolvimento do Ensino Básico - Fundeb.

Ainda ontem, na sua entrevista coletiva à imprensa, a Prefeita
Marília Campos levantou uma questão séria, que diz respeito ao
ensino do 2º grau, cuja competência é do Estado. Até hoje muitos
Municípios bancam esse ensino do 2º grau sem nenhuma
contrapartida do governo do Estado. E a Prefeita Marília Campos veio
pedir o nosso apoio, justamente para que, na regulamentação do
Fundeb, os Estados sejam obrigados a recompensar os Municípios
que já investem nesse ensino, como é o caso do Município de
Contagem. Lá, em nossa Fundação de Ensino, Funec, há 11 mil
alunos. Trata-se de uma escola de excelente qualidade, que não
recebe nem sequer um centavo por parte do governo do Estado.

Deputado André Quintão, é assim que o PT governa: mostrando os
problemas e apresentando as soluções. Há também a grande
experiência de Belo Horizonte, com o nosso grande amigo Patrus
Ananias, que é uma marca de Belo Horizonte e de Minas Gerais,
assim como o atual Prefeito Fernando Pimentel, um companheiro que
hoje conta com mais de 70% de aprovação do povo de Belo Horizonte
e tem grande respeito por Minas Gerais.

Deputado André Quintão, quero trazer um forte abraço do meu
partido, o PCdoB, a todos os militantes e companheiros da Bancada
do PT. Em tantas lutas, jornadas e trincheiras, estivemos junto a
esses companheiros, ajudando a construir o que, sem dúvida, foi
nossa maior contribuição a este país. Durante oito ou mais anos,
tivemos uma elite neste país, com seus Marechais, engenheiros e
sociólogos, a qual pouco enfrentou a desigualdade social e pouco
investiu em Minas Gerais. Foi preciso um operário, lá do sertão
nordestino, para, em menos de quatro anos, fazer o maior
investimento que este país já teve, tanto na área social quanto na
econômica.

Ele estabilizou a economia, sem esquecer-se do choque de inclusão
social. É por isso que nunca se viu tanto investimento em Minas
Gerais como o que ocorreu nos últimos quatro anos: o Programa
Nacional de Agricultura Familiar, o programa Bolsa-Família, o
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programa das moradias populares e os infinitos programas sociais que
receberam investimento do governo Lula em Minas Gerais. Agora, o
governo Lula traz um desafio à Nação, ao povo e aos trabalhadores: a
aceleração do crescimento. Essa é a grande contribuição que o PT,
junto com seus aliados, especialmente o nosso querido Presidente
Lula, traz à Nação.

Aproveito também a oportunidade em que V. Exa. fala do aniversário
do PT, para relatar um acontecimento do qual tive a honra e a
oportunidade de participar. Faço questão de relatar esse fato porque a
marca do PT é estar onde o povo está, onde a sociedade se organiza.
Quero relatar a visita que fiz ao I Fórum das Agendas 21 Locais, que,
coincidentemente, foi realizado na minha querida terra natal:
Virgolândia. Peço licença para fazer uma breve leitura dos fatos
ocorridos naquele evento.

Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, caríssimos
funcionários da Casa, colegas da imprensa, público, querido povo de
Minas Gerais que nos assiste. Na sexta-feira passada participei do
encerramento do I Encontro Mineiro de Agendas 21 Locais, realizado
no período de 7 a 9/2/2007, na minha querida cidade natal:
Virgolândia, lá no Vale do Rio Doce.

Infelizmente, em virtude dos trabalhos nesta Casa, não pude
participar desde o início, mas confesso: um só dia foi suficiente para
constatar a riqueza do evento.

Registro, de antemão, a grande contribuição do Prefeito da cidade,
Arnaldo Braga, e de sua Secretária de Educação, que também é uma
militante do PT, Anete Nunes, que não mediram esforços para garantir
uma receptividade digna de nossa mineiridade.

Apesar do péssimo estado das estradas sob a responsabilidade do
DER, que, em pleno século XXI, mais parecem pista oficial do “rally”
dos sertões, de tantos buracos e lama, o encontro, ainda assim,
contou com presença maciça e diversificada. Contamos com a
presença dos Municípios de Belo Horizonte, Contagem, Betim,
Sabará, Ouro Preto, Governador Valadares, Conceição do Mato
Dentro, Pompéu, Buenópolis, Pirapora, Varginha, Itabirito, Confins,
Oliveira, Morro da Graça, Buritizeiro, Corinto, entre outros.

Estiveram presentes o representante do Ministério do Meio
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Ambiente, Prof. Sérgio Bueno da Fonseca, que é o coordenador da
Agenda 21 brasileira e, entre os palestrantes ilustres, o nosso querido
Vice-Prefeito de Belo Horizonte, Dr. Ronaldo Vasconcellos, que tanto
nos abrilhantou com a sua palestra.

A Agenda 21 Local é um instrumento de planejamento de políticas
públicas que envolve a sociedade e o governo em um processo amplo
e participativo de consulta sobre os problemas ambientais, sociais e
econômicos locais e o debate sobre soluções para esses problemas,
através da identificação e da implementação de ações concretas que
visem ao desenvolvimento sustentável local. O termo “agenda” foi
concebido no sentido de intenções, desígnio, desejo de mudanças
para um modelo de civilização em que predomine o equilíbrio
ambiental e a justiça social entre as nações.

Além do documento em si, que contém 40 capítulos, a Agenda 21 é
um processo de planejamento participativo que resulta da análise da
situação atual de um país, de cada Estado, Município, região, setor e
planeja o futuro de forma sustentável.

O encontro de Virgolândia teve como objetivos o fortalecimento dos
processos de Agendas 21 Locais, trocas de experiências e a
organização da rede mineira como parte da estruturação da Rede
Brasileira de Agendas 21 Locais.

Foram firmados, durante o encontro, compromissos importantes: a
formação de um colegiado com representantes das diversas cidades
presentes; a realização de reuniões regionais periódicas e dois
encontros estaduais por ano, um em fevereiro e outro em setembro; a
criação de uma rede estadual de divulgação, entre outros.

A próxima reunião do colegiado ficou marcada para o próximo dia 6
de março, em Betim. A cidade de Betim é a atual coordenadora do
fórum pelos próximos seis meses.

Aprovou-se o próximo encontro estadual, a ser realizado na cidade
de Varginha, no período de 19 a 22 de setembro de 2007.

Queria parabenizar todos os participantes, todos os que querem
discutir o desenvolvimento sustentável, mas com respeito ao meio
ambiente e às nossas potencialidades e características regionais.

Finalizo as minhas palavras, Deputado André Quintão,
parabenizando todo o PT. Ainda temos uma grande batalha pela
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frente. Nem todos os problemas foram resolvidos. Não se resolve o
problema de uma nação, as mazelas de um país durante anos
governado de costas para o povo, somente em quatro anos. Mas
muito se avançou. Temos que avançar mais: em relação ao problema
do metrô, da segurança pública, que não é uma questão meramente
de legislação, mas de cunho eminentemente social.

E não me venham alguns, com hipocrisia, falar grosso, querendo
dizer que resolverão o problema da segurança pública deste país
somente com a legislação. O problema da segurança pública deste
país se resolve com o Estado cumprindo a sua função social e
constitucional, colocando aluno na escola, criando escolas
profissionalizantes, cursos técnicos profissionalizantes. Esse é o
grande desafio posto para todos nós: para o PT, para o PCdoB, para
todos os democratas e amantes da democracia.

Feliz aniversário para o PT e que continue nessa trincheira da
democracia e do movimento social organizado. Parabéns ao PT e
muito obrigado pela deferência, Deputado André Quintão.

O Deputado André Quintão - Muito obrigado, Deputado Carlin
Moura. Agradeço suas palavras, que partem de um companheiro com
larga militância no movimento social e no nosso partido irmão, o
PCdoB.

Sr. Presidente, queria dizer, de maneira breve para aproveitar os
minutos que nos restam, que o PT tem imensos desafios na atual
conjuntura. Sem dúvida, o maior deles é o de ser um partido que tem
o Presidente da República, um partido majoritário na coalizão, um
partido que tem novamente a responsabilidade, junto com seus
parceiros políticos, de governar o Brasil, de acelerar o crescimento e a
inclusão social - o que já está acontecendo,  como  nunca visto antes
em nosso país -, assim como de aperfeiçoar nossa própria
democracia.

Assim, a agenda política deve ser objeto de reflexões, de ações e de
debates pelo Partido dos Trabalhadores. Claro que temos nossos
debates internos de organização partidária, de relação com os
movimentos sociais, ou seja, nossas legítimas tendências internas.
Todavia, acredito que o PT, cada vez mais, deva priorizar os assuntos
e as ações mais diretamente relacionadas à população pobre; deva
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consumir menos energia com divagações, muitas vezes teóricas, e
discutir o Brasil aqui e agora; deixar as disputas de poder interno no
partido, de escalada na burocracia partidária, e discutir mais as
políticas públicas em nosso país.

Acredito que o PT deva restabelecer, de maneira mais efetiva, uma
formação política que prepare melhor seus militantes para a ação
cotidiana. O PT deve ter uma atenção especial com a juventude. Não
há renovação política sem incorporação da juventude nas instâncias
partidárias. O PT deve ter cuidado, porque os quadros históricos do
partido também se vão alternando e envelhecendo, e as novas
gerações podem e devem ocupar os seus espaços.

O PT deve, cada vez mais, interiorizar suas ações e transmitir suas
boas experiências de gestão. E aqui, nessa história luminosa do PT,
trato com muito carinho da belíssima experiência à frente da Prefeitura
de Belo Horizonte, inaugurada por Patrus e Célio de Castro, em 1992,
tendo continuidade também com Célio, em 1996 e 2000, e com
Fernando Pimentel, já num segundo mandato, também de muito êxito,
sucesso e competência.

Belo Horizonte, desde 1992, vem sendo muito bem governada pelo
PT e pelos partidos aliados, por meio do Orçamento Participativo, de
consultas populares, de políticas públicas sociais, de avanços na
política de assistência social, de segurança alimentar, de saúde, de
educação, de obras e intervenções viárias, compatibilizando muito
bem o social e o urbano, também controlados pelos mecanismos de
participação popular.

O PT é isto: um partido que tem o pé no movimento social, mas
também um partido hoje com forte presença no Parlamento, na gestão
pública municipal, e com o enorme desafio de governar nosso país.
Esse é o PT. Esse é o partido que faz parte da história política
brasileira e hoje é estudado e reconhecido internacionalmente. Esse
partido é feito por homens e mulheres submetidos a uma estrutura
política do capitalismo, a uma legislação e a uma história política e
eleitoral secular; logo, é um partido que trabalha com as contradições
do nosso sistema político.

É muito importante que, no dia-a-dia, cada militante, cada um de
nós, do PT - já mencionei as palavras do Bispo Auxiliar D. Joaquim
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Mol, durante a missa de posse - aceite o princípio da correção. É
necessário que cada um faça um exame de consciência e,
considerando-se sua responsabilidade, reflita individualmente e
coletivamente, sobre como podemos vivenciar no cotidiano os
princípios que nortearam nossa carta-compromisso, o manifesto de
criação do partido, os documentos partidários, enfim, o sonho que
motivou trabalhadores do campo e das cidades, leigos, militantes
cristãos, intelectuais e políticos oriundos de partidos extintos pelas
ditaturas. O nosso desejo é que essas pessoas possam, com muito
brio, dentro de um quadro desfavorável, fazer emergir com força o PT.

A democracia brasileira depende do fortalecimento dos partidos
políticos, e o PT sabe disso. Do ponto de vista de política progressista,
é fundamental para o equilíbrio político brasileiro um partido com essa
característica, ou seja, um partido socialista, de esquerda, que coloca
a distribuição de renda, a inclusão social, a emancipação da
população brasileira, a soberania nacional, a solidariedade entre os
povos e a atenção às questões internacionais no centro de suas
prioridades. Para tanto, como disse, busca combinar o perfil
transformador de esquerda socialista com o respeito à
institucionalidade e à convivência democrática, aceitando a
democracia como um valor universal.

Srs. Deputados, Sras. Deputadas, agradeço-lhes a atenção. Deixo
um abraço efusivo aos companheiros, às companheiras e aos
simpatizantes do PT que se encontram espalhados por Minas Gerais.
Agradeço ao Presidente desta reunião, Deputado Tiago Ulisses, a
gentileza de conceder-me esse tempo, já que não é todos os dias que
um partido político comemora 27 anos, motivo pelo qual me sinto
muito orgulhoso. Dos 42 de minha vida, 22 anos - portanto mais da
metade - foram dedicados a essa história. O PT está mais vivo que
nunca. Partido, partido, é o dos trabalhadores. Obrigado, Sr.
Presidente.

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
votação da matéria constante na pauta.

3ª Parte
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O Sr. Presidente - Não havendo matéria a ser apreciada na 2ª Fase,
a Presidência passa à 3ª Parte da reunião, destinada a comunicações
e oradores inscritos.

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

apresentada nesta reunião pelo Deputado Dalmo Ribeiro Silva,
informando o falecimento do Sr. Francisco Marino Modesto, ex-Vice-
Prefeito Municipal de Pouso Alegre, ocorrido em 7/2/2007, em Pouso
Alegre. (Ciente. Oficie-se.).

Encerramento
O Sr. Presidente - Não havendo outras comunicações a serem feitas

nem oradores inscritos, a Presidência encerra a reunião, convocando
as Deputadas e os Deputados para a reunião ordinária de amanhã,
dia 14, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: ( - A ordem do dia
anunciada é a publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião.
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 16 DE FEVEREIRO DE 2007

ATAS
ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 14/2/2007
Presidência dos Deputados José Henrique e Sebastião Helvécio

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase
(Expediente): Ata - 2ª Fase (Grande Expediente): Apresentação de
Proposições: Projetos de Lei nºs 65 a 87/2007 - Requerimentos dos
Deputados Doutor Viana (8) e Carlos Pimenta (17) - Comunicações:
Comunicações dos Deputados Hely Tarqüínio e Leonardo Moreira -
Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Fábio Avelar, Deiró
Marra, Antônio Júlio, da Deputada Elisa Costa e do Deputado
Vanderlei Miranda - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de
Inscrições - Leitura de Comunicações - Despacho de Requerimentos:
Requerimentos dos Deputados Carlos Pimenta (17) e Doutor Viana
(8); deferimento - 3ª Parte: Leitura de Comunicações - Oradores
Inscritos: Discurso do Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Encerramento -
Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados e as Deputadas:
Alberto Pinto  Coelho - José Henrique - Dinis Pinheiro - Tiago

Ulisses - Alencar da Silveira Jr. - 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 - Cecília Ferramenta -
Célio Moreira - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Délio
Malheiros - Delvito Alves - Dimas Fabiano - Djalma Diniz - Domingos
Sávio - Doutor Rinaldo - Elisa Costa - Elmiro Nascimento - Eros
Biondini - Fábio Avelar - Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gilberto Abramo -
Gláucia Brandão - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Hely
Tarqüínio - Inácio Franco - Irani Barbosa - Jayro Lessa - Juninho
Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Luiz Humberto
Carneiro - Luiz Tadeu Leite - Maria Lúcia - Mauri Torres - Padre João -
Paulo Cesar - Paulo Guedes - Rômulo Veneroso  - Ronaldo
Magalhães - Rosângela Reis - Ruy Muniz - Sávio Souza Cruz -
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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 14h9min, a lista de

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

1ª Parte
1ª Fase (Expediente)

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

leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
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 65/2007
Torna obrigatória a orientação de segurança aos passageiros do

transporte coletivo intermunicipal.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - É obrigatória a prestação de informações referentes a

procedimentos de segurança em caso de acidente com passageiros
das linhas de transporte coletivo intermunicipal, de característica
rodoviária.

Art. 2º - O descumprimento do disposto nesta lei acarretará as
sanções previstas na legislação que disciplina os contratos de
concessão e permissão de serviços públicos.

Art. 3º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 90
dias contados da data de sua publicação.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 14 de fevereiro de 2007.
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Alencar da Silveira Jr.
Justificação: O transporte rodoviário predomina no País, e um

grande número de pessoas percorre as estradas brasileiras. As
estatísticas a respeito de acidentes com veículos mostra uma
incidência considerável de ônibus sinistrados, com vítimas fatais ou
gravemente feridas. Nesses casos, a rapidez no procedimento de
saída do veículo acidentado pode ser decisiva para tornar o socorro
mais eficaz. Infelizmente, nos transportes rodoviários coletivos, não
são fornecidas aos passageiros informações sobre as saídas e os
equipamentos de emergência, como se faz nos aviões e nos trens.

O objetivo deste projeto de lei é estender aos passageiros dos
ônibus orientações que podem ajudar a salvar muitas vidas, sem
onerar as empresas concessionárias. O próprio motorista pode
repassar as informações propostas ou, se o ônibus dispuser de
sistema de som, a mensagem poderá ser gravada e transmitida no
início da viagem.

Trata-se de um procedimento simples, mas que muito contribuirá
para tornar a viagem mais segura, oferecendo maior tranqüilidade aos
passageiros.

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

PROJETO DE LEI Nº 66/2007
Dispõe sobre o acesso de pessoas portadoras de necessidades

especiais a prédios públcos, cinemas, teatros, casas de espetáculos,
estabelecimentos bancários, quadras e ginásios poliesportivos.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Ficam os prédios públicos, os cinemas, os teatros, as casas

de espetáculos, os estabelecimentos bancários, as quadras e os
ginásios poliesportivos obrigados a garantir o acesso de pessoas
portadoras de necessidades especiais às suas dependências
destinadas ao público.

§ 1º - Para os efeitos do “caput”, os acessos aos estabelecimentos
de que trata esta lei deverão ser sinalizados horizontal e
verticalmente, de forma a permitir fácil orientação aos usuários
portadores de necessidades especiais.
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§ 2º - Os cinemas, os teatros, as casas de espetáculos, as quadras
e os ginásios poliesportivos destinarão assentos e espaços para
estacionamento de cadeiras de roda na platéia, devidamente
identificados, em locais de fácil visualização da programação.

§ 3º - Os estabelecimentos bancários adequarão o mobiliário de
suas agências de modo a eliminar todo e qualquer obstáculo ao
atendimento dos portadores de necessidades especiais.

§ 4º - As sinalizações e adequações, previstas nos parágrafos
anteriores, respeitarão os padrões ditados pela Associação Brasileira
de Normas Técnicas, para as finalidades desta lei.

Art. 2º - O descumprimento desta lei implicará aplicação de multas
ao infrator, com valores a serem definidos em decreto
regulamentador.

Art. 3º - Esta lei será regulamentada pelo Poder Executivo, no prazo
de 90 dias após sua publicação.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 14 de fevereiro de 2007.
Carlin Moura
Justificação: Devemos entender a deficiência como uma questão

social, que envolve todos nós, não como uma questão individual, só
da pessoa com deficiência. O que causa incapacidade é a não-
adequação dos ambientes e sua adequação depende de cada um de
nós, depende de todos. Olhar antes de tudo a pessoa, com dignidade
de ser humano e direitos, com suas necessidades e potencialidades, e
não a deficiência que ela possui.

Sabemos que a inclusão social das pessoas com deficiência é
responsabilidade de todos; por isso é dever ético e moral promover a
equiparação de oportunidades, isto é, adaptar os sistemas da
sociedade - o meio físico, a comunicação, o transporte público, os
locais de cultura e laser, os ambientes esportivos, etc. - para que
estejam disponíveis para todos. Também é dever promover a
acessibilidade, isto é, que todas as pessoas possam utilizar, com
segurança e autonomia, todos esses sistemas da sociedade.

Pretendemos com este projeto de lei fazer com que os espaços
físicos dos órgãos públicos e os espaços de uso comum da iniciativa
privada estejam adequados ao acesso dos portadores de
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necessidades especiais, visando garantir-lhes a plena cidadania.
- Semelhante proposição foi apresentadas anteriormente pelo

Deputado Weliton Prado. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 5/2007 nos
termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 67/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 2.117/2005)

Institui o Programa de Resgaste Histórico e Valorização das
Comunidades Remanescentes de Quilombos em Minas Gerais -
Projeto Quilombos -, tendo como base o art. 68 das Disposições
Transitórias da Constituição da República, e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O Estado promoverá o resgate histórico e a valorização das

comunidades remanescentes dos quilombos mediante a adoção das
seguintes medidas:

I - identificar e demarcar os territórios ancestrais e as terras
remanescentes de quilombos no Estado de Minas Gerais;

II - promover o levantamento e a legalização dessas áreas, por meio
do Instituto de Terras do Estado de Minas Gerais - ITER -;

III - promover o levantamento histórico e cultural dessas
comunidades, utilizando informações fornecidas pela Fundação João
Pinheiro, pela Universidade do Estado de Minas Gerais, pela
Universidade de Minas Gerais e outras entidades;

IV - identificar projetos culturais para enquadramento nas leis de
incentivo à cultura;

V - apoiar a implementação de projetos de desenvolvimento
comunitário, agrário e social para serem financiadas pelo Banco de
Desenvolvimento de Minas Gerais - BDMG - e por outras fontes;

VI - abrir linhas  de crédito no Banco de Desenvolvimento de Minas
Gerais - BDMG - para o turismo cultural e ecológico, a fim de viabilizar
o desenvolvimento dessas comunidades.

Art. 2º - O sistema estadual de ensino, a partir do levantamento
histórico e cultural das comunidades, incluirá, no currículo escolar,
estudos sobre a história e as características culturais dos quilombos
em Minas Gerais.

Art. 3º - Esta lei será regulamentada pelo Poder Executivo no prazo
de 120 dias contados da data de sua publicação.
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Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 14 de fevereiro de 2007.
Paulo Guedes
Justificação: Foram quase 360 anos de trabalho escravo no País,

196 anos na Capitania e, posteriormente, na Província de Minas
Gerais. As primeiras levas de escravos africanos chegaram para o
trabalho na mineração e no garimpo do diamante por volta de 1692.
Vieram principalmente de Angola, Congo, Gana e Moçambique. Lá,
possuíam identidade, cultura, e alguns procediam mesmo de reinos
altamente evoluídos para o contexto da época. Reconheciam-se como
fulas, sudaneses, ewés ou geges, guinés, mandingas e, sobretudo,
bantos. A escravização suprimiu as identidades e homogeneizou a
todos com a classificação de pretos e negros, transferindo para
homens e mulheres de pele escura os conteúdos negativos existentes
no imaginário coletivo, construído desde a Europa.

Para se ter uma idéia do peso demográfico desses contigentes
populacionais na Capitania mineira, na tabela mais conhecida, de
1776, constata-se a “existência de 70.769 brancos, 82 mil pardos e
167 mil pretos, somando 319.769 indivíduos”. Quer dizer, os negros e
mestiços constituíam quase 80% da população das Gerais.

A mineração não absorvia todo esse contingente populacional, que
ia buscar as formas de sustento nos ganhos lícitos, como era o caso
das negras quitandeiras, ou nos ganhos ilícitos e nas pequenas
infrações, como nos casos da prostituição, dos roubos e dos extravios
de pedras preciosas, bem como na formação de bandos e na
feitiçaria.

Por outro lado, a formação de quilombos foi uma constante durante
todo esse período de escravidão. Pesquisadores dessa forma de
resistência, como o Professor Carlos Magno, da UFMG, dão notícia de
centenas de quilombos em Minas Gerais, sendo o de Ambrósio o mais
importante dos estudados até o momento.

Ao longo desses quase 200 anos de trabalho escravo em Minas
Gerais, foi sendo construída toda uma “ideologia da vadiagem” e da
“humanidade inviável”. Recorro, mais uma vez, a Carlos Magno, que
descreve esse processo de desqualificação em cores bastante fortes:
“À perplexidade do homem livre pobre e constantemente
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desclassificado, a camada dominante opôs um corpo bastante
organizado de formulações cujas raízes lançam seus frutos ainda
hoje, pois foram incorporadas e reelaboradas pela nossa tradição
autoritária. Em síntese, a chamada dos homens pobres era tida como
uma outra humanidade, inviável pela sua indolência, pela sua
ignorância, pelos seus vícios, pela mestiçagem ou pela cor negra de
sua pele; habitantes de uma terra rica e farta, esses homens nada
faziam para dela conseguir frutos; poderiam viver de expedientes e
esmolas, descurando do futuro, repudiando as formas permanentes
da atividade econômica e abraçando um modo de vida itinerante e
imprevidente”. É o que diziam.

A abolição do trabalho escravo, em 1888, não veio acompanhada de
medidas que pudessem integrar os negros na sociedade de classes e
instrumentalizá-los para a cidadania. Pelo contrário, a abolição
acontece em um período em que as doutrinas de superioridade racial
dos europeus estão em voga e contaminam os mais variados campos
do conhecimento, como a história, a biologia, a medicina, a medicina
legal e as ciências que vieram depois, como a antropologia e a
sociologia.

Mas essa não é apenas uma visão “a posteriori”, a partir dos
resultados palpáveis daquele momento até os dias de hoje. Isto
porque houve políticos, como é o caso de José Bonifácio de Andrada
e Silva, que defendiam, por exemplo, a reforma agrária como medida
para permitir a participação dos ex-escravos no sistema produtivo.

Aquelas teorias racistas que influenciaram o pensamento das nossa
elites, dos políticos e dos reformadores sociais impuseram limites
estruturais ao movimento abolicionista. Um jornal dessa corrente, “A
Redempção”, de São Paulo, traz, em seu número de 11/12/1887, a
seguinte opinião: “o distinto do abolicionista é a limpeza da
consciência, é o libertar aqueles a quem estão roubando e deixá-los
que vão tratar de sua vida ou pagar-lhes o salário a que tem direito
todo aquele que trabalha; é ter sua casa, seu lar, sua família limpa da
lepra negra que contamina a todos e perverte os costumes”.

Milhões de africanos tinham aportado ao Brasil. Aqui construíram
uma cultura exuberante e ergueram cidades que são hoje patrimônio
da humanidade; produziram a riqueza das nações, particularmente de
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Portugal e da Inglaterra. Estratégias de exclusão e repressão são
faces da mesma moeda. Agora, encerro este retrato sem retoques da
crua realidade dos negros, nesses quase 360 anos de escravidão e
112 anos de abolição inconclusa do trabalho escravo, para abordar o
momento presente.

Atualmente, passados mais de 500 anos de Brasil, temos assistido a
gestos de enorme grandeza ética, como é o caso da Igreja Católica,
que pediu perdão pelos pecados cometidos contra os índios e contra o
povo negro. Não obstante o enorme efeito de atitudes como essa, é
chegado o tempo da proposição de medidas concretas, de políticas e
de estratégias para a busca da justiça, da verdade, para promover a
igualdade de oportunidade entre os vários segmentos étnicos de
nosso Estado e de nosso País.

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

PROJETO DE LEI Nº 68/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 3.150/2006)

Altera a Lei nº 15.910, de 21 de dezembro de 2005, que dispõe
sobre o Fundo de Recuperação e Desenvolvimento Sustentável das
Bacias Hidrográficas do Estado de Minas Gerais - Fhidro e dá outras
providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O art. 5º da Lei nº 15.910, de 21 de dezembro de 2005,

passa a vigorar acrescido do seguinte § 4º:
“Art. 5º - (...)
§ 4º - Na aplicação dos recursos será dada prioridade à Bacia do Rio

Jequitinhonha, especialmente em projetos de:
I - recuperação florestal de áreas essenciais à manutenção dos

recursos hídricos;
II - melhoria do manejo do solo para redução da erosão e

assoreamento dos cursos d’água;
III - modernização das técnicas agrícolas que reduzam o consumo

de água;
IV - melhoria dos recursos pesqueiros;
V - educação ambiental.”.
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Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 14 de fevereiro de 2007.
Paulo Guedes
Justificação: A Bacia do Rio Jequitinhonha abrange grande parte do

Norte de Minas Gerais e pequena parte do Sudeste da Bahia. A área
compreende 63 Municípios e abarca 11,3% da área de Minas e 0,8%
da Bahia. Configura-se como um desafio para as políticas
governamentais, pelas características físicas particulares de clima e
relevo, associadas às condições socioeconômicas de extrema
carência. Culturalmente, entretanto é uma das mais ricas regiões do
Estado e do País. Nesta região paupérrima vive um milhão de
pessoas, mais da metade delas no campo. Não é de hoje que a
miséria e a fome castigam a área. Há décadas, a população não
aumenta por causa do êxodo rural. A falta de oportunidades empurra
os filhos dos agricultores para a Região Metropolitana de Belo
Horizonte, onde eles passam a viver em favelas. Na seca, a paisagem
do Jequitinhonha é de arrepiar. O gado definha e as plantações de
arroz, feijão, fumo e mandioca não resistem.

A construção da Usina de Irapé está trazendo grandes desafios e
problemas de cunho ambiental, social e cultural que exigem medidas
urgentes. Isso pode ser percebido na história dos sete Municípios
abrangidos pela Usina de Irapé: Grão-Mogol, Cristália, Botumirim,
Turmalina, Leme do Prado, Berilo, José Gonçalves de Minas. A Usina
impôs uma dramática saída de antigas comunidades de lavradores
das margens do Rio Jequitinhonha. Um total de 3.200 pessoas, cujas
terras foram inundadas, foram remanejadas pela Cemig. As casas
onde viveram desde há muito deram lugar ao lago da nova usina
hidrelétrica. Anunciada como redenção econômica para uma das
regiões mais pobres do País, a obra tem um perigoso contraponto
humano: o deslocamento forçado dos ribeirinhos. Eles são artífices de
uma relação peculiar entre natureza, trabalho, posse da terra, herança
e migração - uma cultura forjada durante três séculos de ocupação.
Mais do que deixar suas casas, tais pessoas deixam o Jequitinhonha.
E, sem ele, o futuro é uma dramática incógnita.

Transferidos para terras mais altas, nas chapadas, áreas com
poucas fontes de água e propícias a um tipo de agricultura extensiva -
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ambientes diferentes dos vales úmidos próximos a nascentes e
córregos, onde mantinham lavouras de feijão, mandioca e milho, tal
mudança foi um corte brutal no seu sistema de produção familiar.
Leme do Prado, por exemplo, concentrava características marcantes
da vida local: acesso à terra mediado por relações de parentesco,
migrações sazonais para colheitas de cana e café e destinação de
espaços para uso comunitário. É tudo passado: quando as comportas
de Irapé começaram a se fechar, a história desses grupos de
lavradores foi submersa - para ser contada em outro lugar, de outra
maneira. Na época da estiagem, de março a outubro, a alternativa de
sustento era o garimpo - ou a “lavoura da seca”, como dizem eles.
Cada comunidade tinha um código próprio de uso das zonas de
garimpo para que nunca faltasse nada a ninguém. Peixe Cru, a mais
garimpeira das vilas, por exemplo, foi transferida para a beira da BR-
367, a 40Km da sua área original. Ao todo, 638 famílias de 41
comunidades foram para reassentamentos coletivos, em locais
escolhidos por elas. As restantes optaram por troca de outra terra ou
indenização em dinheiro.

Outrora abundante, a água passará a ser um bem escasso para
essas famílias. Para abastecimento ou manejo agrário, terá de ser
bombeada de poços profundos e córregos distantes até as áreas de
cerrado, onde as pessoas tentarão preservar a agricultura familiar,
que tem forte presença em toda região. “O rio está no imaginário
simbólico dessa gente. E é um elemento que não se recria noutro
lugar”, diz o historiador Márcio Santos.

A Usina de Irapé irá gerar R$101.300.000,00 em ICMS por ano,
sendo que R$2.100.000,00 ficarão com os Municípios atendidos.
Cristália, que tem a maior área inundada, receberá R$50.000.000,00 a
mais por mês. Atualmente, o Município arrecada apenas R$25.000,00
por mês de ICMS. Os Parques Veredas de Botumirim e Estadual de
Grão-Mogol receberão R$4.000.000,00 para preservação ambiental.
Mas os demais Municípios da Região da Bacia do Jequitinhonha não
foram contemplados nessa medida, e é pensando neles e nas
populações locais que encaminhamos este projeto à apreciação desta
Casa.

- 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 69/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 3.810/2006)

Declara de utilidade pública a Associação do Desenvolvimento
Urbano de Lontra - Adul.

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

Desenvolvimento Urbano de Lontra - Adul -, com sede no Município
de Lontra.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 14 de fevereiro de 2007.
Paulo Guedes
Justificação: A Associação do Desenvolvimento Urbano de Lontra -

Adul - é uma associação civil de caráter filantrópico, sem fins
lucrativos, de duração indeterminada e com foro e sede na cidade de
Lontra.

A Adul tem por finalidade a defesa dos interesses sociais, culturais e
esportivos e a elevação e manutenção da qualidade de vida do ser
humano e do meio ambiente. Pelos relevantes serviços prestados pela
referida Associação à sociedade e por sua importância social,
apresento este projeto de lei para apreciação dos meus nobres pares.

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

PROJETO DE LEI Nº 70/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 2.972/2006)

Dispõe sobre a indenização dos familiares das vítimas da chacina de
Felisburgo.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O Estado pagará indenização no valor de R$200.000,00 a

cada umas das cinco famílias das vítimas da chacina de Felisbusrgo,
ocorria em 20/11/2004.

Art 2º - A indenização a que se refere este artigo será paga, se
requerida pelo cônjuge, sucessor legal ou procurador legalmente
constituído para esse fim, no prazo máximo de cento e oitenta dias
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contatos de data fixada na regulamentação desta lei.
Art 3º - Para custeio das despesas decorrentes da aplicação desta

lei, o Estado incluirá dotação específica na lei orçamentária do
exercício subseqüente ao de sua votação.

Art 4º - Essa lei será regulamentada pelo Poder Executivo no prazo
máximo de noventa dias contados da data dessa publicação.

Art 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 14 de fevereiro de 2007.
Paulo Guedes
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Direitos

Humanos e de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do
art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 71/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 792/2003)

Institui o Programa de Alimentação Diferenciada para Crianças e
Adolescentes Diabéticos e Hipertensos na Rede Estadual de Ensino.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituído o Programa de Alimentação Diferenciada para

Crianças e Adolescentes Diabéticos e Hipertensos na Rede Estadual
de Ensino, com a finalidade de promover a devida adequação da
merenda escolar às necessidades dessas crianças.

Parágrafo único - O Programa a que se refere o “caput” deste artigo
será elaborado e desenvolvido pela Secretaria de Estado da Saúde
em parceria com a Secretaria de Estado da Educação em todas as
escolas públicas estaduais.

Art. 2º - O Poder Executivo, por meio dos órgãos estaduais
competentes, deverá elaborar e fornecer, após exame de constatação,
uma relação completa de todas as crianças matriculadas na rede
estadual de ensino portadoras de diabetes e hipertensão, para que
sejam inseridas no Programa.

Art. 3º - Para efetiva implantação do Programa instituído por esta lei,
será fornecida, pelo órgão designado pelo Poder Executivo, à
Secretaria de Estado da Educação uma relação de alimentação
adequada e compatível para crianças portadoras de diabetes e
hipertensão matriculadas na rede estadual de ensino.

Art. 4º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
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sessenta dias a contar da data de sua publicação.
Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 14 de fevereiro de 2007.
Gilberto Abramo
Justificação: Este projeto de lei tem o objetivo de estabelecer uma

política de melhor qualidade de vida às crianças e aos adolescentes
estudantes da rede pública estadual portadores de hipertensão e
diabetes, dando maior atenção a sua saúde e ao seu bem-estar e
adequando a merenda escolar as suas necessidades.

Estudos afirmam que cerca de 10% da população mineira têm
diabetes nas suas várias formas. A gravidade desse quadro fica
evidente quando se constata a perda de 12,7 anos de vida produtiva
para os homens e 11,3 anos para as mulheres. Do mesmo modo,
complicações, muitas vezes fatais, causadas pela desassistência e
falta de alimentação adequada têm custo incalculável, o que em boa
medida pode ser suprimido pela promoção do bem-estar e pelo
tratamento alimentar dessas crianças.

Dada a gravidade da situação, apresentamos este projeto, para que
as crianças e os adolescentes em fase escolar possam ter garantida
uma alimentação compatível com o seu estado de saúde. Assim, as
complicações decorrentes da doença, cumuladas com problemas de
ordem financeira por que passam estas crianças e adolescentes,
poderão ser minimizadas. Proporcionar uma alimentação adequada
para esses estudantes é o mínimo que o Estado pode fazer para
garantir uma melhora na qualidade de vida dos que convivem com
essas doenças.

Considerando que a saúde é um direito de todos e dever do Estado,
entendemos que o Programa proposto deve ser implementado
urgentemente e contamos com a colaboração dos ilustres Deputados
para aprovação deste projeto de lei.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo
Deputado Weliton Prado. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 58/2007 nos
termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 72/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 875/2003)

Estabelece condições para as instituições particulares de ensino
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fundamental, médio e superior do Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º- Ficam asseguradas pelas instituições particulares de ensino

fundamental, médio e superior do Estado a concessão do certificado
de conclusão de curso e a permissão de participação das
formalidades de formatura, aos alunos que não conseguiram quitar
suas dividas em tempo hábil.

Parágrafo único - Os pais dos alunos em débito, ou quem de direito,
assumirão compromisso de fazer um acordo com a direção das
instituições, para quitação da dívida, conforme disposto no art. 1º
desta lei.

Art. 2º- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 14 de fevereiro de 2007.
Gilberto Abramo
Justificação: O objetivo deste projeto é fazer com que as instituições

de ensino sejam mais flexíveis frente às dificuldades financeiras
enfrentadas por diversos alunos.

A legitimidade desta proposta, a qual estabelece condições para as
instituições particulares de ensino fundamental, médio e superior,
deve-se ao fato de procurar assegurar a concessão do certificado de
conclusão de curso e a participação na formatura dos alunos que não
conseguiram quitar sua dívida em tempo hábil.

O objetivo do projeto é assegurar direitos aos alunos e também fazer
com que cumpram seus deveres, quitando seus débitos. Com isso
não haverá estímulo à inadimplência.

- 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 73/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 2.663/2005)

Dispõe sobre a obrigatoriedade de notificação, por hospitais e outras
unidade de saúde, ao órgão de vigilância sanitária, de casos de
intoxicação alimentar e patológicas digestivas assemelhadas e dá
outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - É obrigatória a notificação, por hospitais, prontos-socorros,
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postos de atendimento ambulatorial e outras unidades de saúde,
públicas ou privadas, ao órgão de vigilância sanitária especificado no
regulamento desta lei, de casos de intoxicação alimentar e patologias
digestivas assemelhadas, decorrentes da ingestão de alimentos
deteriorados, com prazo de validade vencido ou por qualquer forma
impróprio ao consumo, sempre que houver clara identificação do
alimento causador do distúrbio e da respectiva origem.

§ 1º - A notificação deverá:
I - ser feita, no máximo, em 24 horas contadas do momento em que

se der a identificação a que se refere o “caput” deste artigo;
II - apontar o estabelecimento no qual o produto foi adquirido ou por

outra forma obtido;
III - ser subscrita, pelo menos, por um médico.
§ 2º - Os responsáveis pela expedição da notificação valer-se-ão

dos meios tecnológicos disponíveis, de modo a possibilitar sua pronta
transmissão para o órgão de vigilância sanitária.

Art. 2º - Além de outras medidas previstas na legislação sanitária,
caberá ao órgão a que se refere o art. 1º determinar a imediata
cessação da comercialização ou, do fornecimento dos alimentos
deteriorados ou impróprios ao consumo.

Art. 3º - As autoridades sanitárias enviarão ofício ao Conselho
Regional de Medicina - CRM -, sempre que se verificar conduta
omissiva ou desidiosa dos profissionais responsáveis pela expedição
da notificação de que trata esta lei.

Art. 4º - Sem prejuízo de sanções de outra natureza, o
descumprimento do disposto nesta lei sujeitará os infratores à
penalidade de multa no valor 100 Ufemgs.

Parágrafo único - Em caso de reincidência, a multa corresponderá
ao dobro do valor previsto no “caput” deste artigo.

Art. 5º - O Poder Executivo regulamentará esta lei, especialmente
quanto:

I - à definição do órgão a que se refere o art. 1º;
II - à atribuição de competência para fiscalizar seu cumprimento e

impor a penalidade estabelecida no art. 4º.
Art. 6° - As disposições contidas no art. 1° desta lei deverão ser

afixadas em local de fácil visibilidade, nos estabelecimentos nele
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especificados.
Art. 7° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Reuniões, 14 de fevereiro de 2007.
Gilberto Abramo
Justificação: A presente proposição trata da instituição de notificação

obrigatória, ao órgão de vigilância sanitária, nos casos de intoxicação
alimentar e patologias digestivas assemelhadas, provenientes de
alimentos deteriorados, com prazo de validade vencido ou, por
qualquer forma, impróprios ao consumo.

Quando não for possível estabelecer com precisão qual o alimento
cuja ingestão provocou o distúrbio alimentar, não se há,
evidentemente, de cogitar tal comunicação, já que não haveria como
se adotarem medidas visando a retirar do comércio o produto nocivo à
saúde.

Daí porque o projeto cuida, especificamente, da hipótese em que há
clara identificação do alimento causador do distúrbio e da respectiva
origem. Nesse caso, urge que se faça a comunicação assim que
estiver presente tal identificação, de modo a possibilitar que o órgão
de vigilância sanitária deflagre as medidas cabíveis, para evitar que
mais pessoas tenham acesso ao item comprovadamente deteriorado
ou por qualquer outra razão imprestável ao consumo.

Como se sabe, a legislação sanitária contém normas detalhadas e
rigorosas quanto à comercialização de produtos perecíveis;
lastimavelmente, contudo, não é raro que sejam postos à venda, ou
por outra forma oferecidos ao consumo, produtos ou alimentos
impróprios. Independentemente de serem praticadas com dolo ou com
culpa, condutas dessa natureza devem ser identificadas e reprimidas,
com presteza, pelas autoridades sanitárias, dado o grave perigo que
representam à saúde da população.

Claro está, portanto, que o escopo da presente proposição reside na
tutela da saúde pública.

À vista dessas ponderações, e ressaltando o alto interesse público
de que a matéria se reveste, pedimos aos nobres pares que
concorram com seu indispensável apoio à aprovação deste projeto de
lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 74/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 2.662/2005)

Dispõe sobre a realização de audiências públicas trimestrais sobre
os gastos em saúde no Estado de Minas Gerais e dá outras
providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - A administração pública estadual realizará audiências

públicas trimestrais na Assembléia Legislativa sobre os gastos com
saúde no Estado, nos termos do disposto no art. 12, da Lei Federal nº
8.689, de 1993.

Art. 2º - Nas audiências públicas a que se refere o art. 1º será
apresentado, para análise e ampla divulgação, relatório detalhado
contendo dados sobre o montante e as fontes de recursos aplicados,
as despesas realizadas, as auditorias concluídas ou iniciadas no
período, bem como sobre a oferta e a produção de serviços na rede
assistencial própria, contratada ou conveniada.

Art. 3º - A administração estadual realizará a mesma atividade,
trimestralmente, junto ao Conselho Estadual de Saúde.

Art. 4º - A administração pública estadual enviará à Assembléia
Legislativa do Estado e ao Conselho Estadual de Saúde relatórios
gerenciais trimestrais das metas propostas e dos resultados
alcançados, assim como de receitas e despesas, detalhando a
execução orçamentária correspondente aos recursos aplicados em
cada organização social;

Art. 5º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 14 de fevereiro de 2007.
Gilberto Abramo
Justificação: A necessidade de se estabelecerem normas para a

fiscalização e o controle dos gastos públicos com saúde é uma
bandeira histórica dos movimentos sociais e populares que lutam pela
construção do Sistema Único de Saúde.

Com a presente iniciativa parlamentar, objetivamos assegurar o
controle público sobre os gastos com saúde realizados no Estado,
atendendo ao disposto no art. 12, da Lei Federal nº 8.689, de 1993.
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Através da presente iniciativa, também se estabelece o envio à
Assembléia Legislativa de todos os termos de acordos firmados com
as organizações sociais.

A aprovação da presente iniciativa contribuirá para maior
transparência no uso dos recursos públicos, para avaliação do custo
dessas ações e do aumento do controle público sobre a administração
estadual.

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

PROJETO DE LEI Nº 75/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 616/2003)

Estabelece condição para o comércio de cigarros, charutos e
derivados do tabaco no Estado.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica proibida a exposição de cigarros, charutos e derivados

do tabaco em bares, lanchonetes, restaurantes, boates e
estabelecimentos similares, em todo o território do Estado.

Parágrafo único - Os estabelecimentos de que tratam o “caput”
deste artigo deverão manter os cigarros e derivados do tabaco em
local não visível ao público.

Art 2º - O descumprimento do disposto nesta lei sujeitará o infrator
às penalidades constantes no art. 56 da Lei nº 8.078, de 11 de
setembro de 1990, que contém o Código de Defesa do Consumidor.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 14 de fevereiro de 2007.
Gilberto Abramo
Justificação: Já é sabido que o cigarro e derivados do tabaco são

altamente nocivos, razão porque o próprio governo e os fabricantes já
fazem essa advertência. O Código do Consumidor, uma lei em vigor
desde 1991, põe na mira do Governo produtores e vendedores de
tabaco, pois proíbe a colocação no mercado de produtos nocivos à
saúde, entretanto, apesar disso, ainda não se proibiu o porte, o
consumo e a comercialização de cigarros.

A Constituição considera o tabaco como um dos produtos sujeitos a
controle e determina que a saúde é um dever do Estado.
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O tabaco é tão maléfico que o Governo gasta elevadas quantias
com campanhas de prevenção e previdenciários; além disso, as
doenças profissionais por ele causadas são custeadas pelo sistema
de aposentadoria pago por toda a sociedade. São elevadíssimos os
números de internações no sistema de saúde público e de debilitação
da capacidade laborativa dos consumidores, o que ocasiona um
aumento significativo das despesas do Estado.

Diante do exposto e considerando que a exposição do produto é
uma forma de incentivo a seu consumo, é nossa intenção, através
deste projeto de lei, tentar inibir o consumo do cigarro, inibindo a sua
propaganda indireta. Retirar o produto do ângulo de visão do
consumidor é uma maneira de não incentivar o fumo, que é o
causador de tantos danos a saúde e prejuízos materiais para o Estado
e para o próprio fumante e sua família. A moderna sociedade de
consumo é acentuadamente marcada pela publicidade, que exerce
poderosa influência sobre a vida das pessoas, seus padrões de
comportamento, seus hábitos, suas idéias e seus valores, atingindo
homens, mulheres e crianças.

Retirar o cigarro das prateleiras dos estabelecimentos comerciais
fará com que muitos jovens que ainda não experimentaram o cigarro
não se sintam atraídos por ele.

No tocante aos aspectos técnicos, acreditamos que o projeto é
perfeito, já que o tema em questão foi definido pelo legislador
constituinte como de natureza concorrente, podendo ser objeto de
regulamentação por qualquer dos entes da Federação (Constituição
Federal, art. 24, XII). Além disso, a iniciativa não foi reservada ao
Chefe do Poder Executivo, o que assegura ao parlamentar estadual a
possibilidade de desencadear o processo legislativo. Esperamos,
portanto, boa acolhida a esta proposição, que submetemos à
apreciação dos ilustres Deputados.

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

PROJETO DE LEI Nº 76/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 2.240/2005)

Torna obrigatória a aplicação de testes vocacionais nas escolas
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públicas e privadas do Estado e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica obrigatória a aplicação de testes vocacionais nas

escolas públicas e privadas do Estado, para orientação dos alunos do
ensino médio na escolha de uma profissão.

Art. 2º - A aplicação desses testes não implicará em nenhum custo
adicional para os alunos da rede privada de ensino.

Art. 3º - O aluno que não queira se submeter a esse teste deve
apresentar à secretaria de sua escola uma declaração por escrito,
abrindo mão desse direito.

Art. 4º - O descumprimento desta lei acarretará multa de um salário
mínimo à instituição particular, por aluno do último ano do ensino
médio que deixar de ser atendido por escola da rede privada, e
advertência ao Diretor de escola da rede pública.

Parágrafo único - As referidas multas serão recolhidas aos cofres
públicos do Estado.

Art. 5º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
noventa dias.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 14 de fevereiro de 2007.
Gilberto Abramo
Justificação: Expressiva maioria dos jovens não sabe que carreira

profissional deve seguir. Assim, os testes vocacionais gratuitos para
os alunos das redes estaduais de ensino privada e pública podem
ajudá-los nessa escolha.

Além disso, essa assistência psicológica dada aos jovens
estudantes das citadas redes, mediante testes vocacionais gratuitos,
pode contribuir para a formação de melhores profissionais, bem como
para reduzir a evasão que se observa hoje no ensino superior.

- 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 77/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 187/2003)

Destina aos arsenais das Polícias Militar e Civil as armas
apreendidas no Estado de Minas Gerais.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - As armas apreendidas pelas Polícias Civil e Militar do

Estado, após todos os trâmites legais, deverão ser destinadas aos
arsenais e ao uso das respectivas corporações.

Art. 2º - A cada corporação competirá verificar que tipos de armas
poderão ser utilizadas.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 14 de fevereiro de 2007.
Weliton Prado
Justificação: Nossas Polícias Civil e Militar constantemente

apreendem armas, apreensões feitas por meios diversos: de
bandidos, de pessoas sem porte de armas, de contrabando, etc.

Tendo em vista a escassez de recursos de nossas corporações,
acreditamos que a medida, que visa a destinar tais armas para suprir
os policiais, em muito contribuirá para amenizar as dificuldades,
principalmente porque se sabe que os bandidos estão melhor
armados do que os próprios policiais.

Por isso, apresentamos esta proposição, que esperamos receber
acolhida dos nossos pares.

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

PROJETO DE LEI N° 78/2007
Cria a Ouvidoria Educacional e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica criada a Ouvidoria Educacional, órgão dotado de

autonomia administrativa e financeira, incumbido de auxiliar o Poder
Executivo na fiscalização, na recepção e na tramitação de denúncias
e no encaminhamento de sugestões e propostas relacionadas com a
área de educação do Estado.

Art. 2º - Compete à Ouvidoria Educacional:
I - receber e apurar reclamação contra serviço público da área de

educação que não esteja sendo prestado satisfatoriamente por órgão
ou entidade pública ou por seus delegatários;

II - receber denúncia de ato considerado arbitrário ou indecoroso
praticado por servidor lotado em órgão ou entidade pública ou
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delegatária da área de educação;
III - realizar vistoria "in loco" em órgão ou entidade pública

delegatária quando houver indício de irregularidade;
IV - propor medidas para o saneamento de irregularidade,

ilegalidade ou arbitrariedade;
V - sugerir medida para o aprimoramento da organização e das

atividades de órgão ou entidade pública ou delegatária da área de
educação;

VI - elaborar regulamento para disciplinar suas atividades.
Art. 3º - O Ouvidor Educacional será nomeado pelo Governador do

Estado, com base em lista tríplice, organizada pelo Conselho Estadual
de Educação.

Art. 4º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
noventa dias contados a partir da data de sua publicação.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 14 de fevereiro de 2007.
Weliton Prado
Justificação: Este projeto de lei concretiza a proposta, constante do

relatório final do Seminário Construindo a Política para a Educação de
Minas Gerais, de criação de uma Ouvidoria Educacional. Seria uma
iniciativa complementar para a inserção eficaz da comunidade na
definição da política educacional, com avaliação e controle mais
sistemáticos do processo educacional no âmbito de cada escola, em
cada nível.

Assim, diante da importância da matéria aludida, contamos com o
apoio de todos os nossos pares para a aprovação deste projeto de lei.

- 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 79/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 2.253/2005)

Dispõe sobre a cobrança da taxa de estacionamento em “shopping
centers” e hipermercados com sede no Estado de Minas Gerais.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Ficam dispensados do pagamento das taxas referentes à

utilização, pelo período máximo de uma hora, de estacionamento em



324

“shopping centers” e hipermercados com sede no Estado de Minas
Gerais, os clientes que comprovarem despesa correspondente, pelo
menos, a dez vezes o valor da referida taxa.

§ 1º - A gratuidade a que se refere o “caput” deste artigo será
efetivada somente mediante a apresentação de notas fiscais que
comprovem a despesa efetuada no estabelecimento.

§ 2º - As notas fiscais deverão necessariamente ser do dia em que o
cliente postular a gratuidade.

§ 3º - Nos casos em que o tempo máximo de permanência seja
excedido, o cliente deverá efetuar o pagamento da taxa referente ao
período excedente, conforme a tabela de preços do estabelecimento.

§ 4º - O tempo de permanência do cliente no interior do
estabelecimento deverá ser comprovado através da emissão de um
documento quando de sua entrada no estacionamento.

Art. 2º - Ficam os “shopping centers” e hipermercados obrigados a
divulgar o conteúdo desta lei mediante colocação de cartazes em suas
dependências.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 14 de fevereiro de 2007.
Weliton Prado
Justificação: O intuito deste projeto é, primeiramente, conferir à

população mineira o benefício da supressão da cobrança de taxas de
estacionamentos em “shopping centers” e hipermercados.

Os contribuintes do Estado de Minas Gerais já são obrigados a arcar
com uma altíssima carga tributária, constituída de diversas taxas. Em
Minas, até Taxa de Incêndio deve ser paga pelos cidadãos.

Neste caso específico - a cobrança de estacionamento nos
“shopping centers” e hipermercados -, a população é particularmente
prejudicada, uma vez que, mesmo que tenha consumido valores
significativos nos estabelecimentos citados, não recebe nenhum
benefício, devendo ainda, ao deixar o empreendimento, pagar o
estacionamento, que atinge, às vezes, valores exorbitantes.

Ademais, devemos considerar a possibilidade de que as vendas nos
referidos estabelecimentos possam ser impulsionadas, em face da
gratuidade no pagamento das taxas pelo uso do estacionamento.

Não bastasse tudo isso, que já seria suficiente para justificar a
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iniciativa prevista neste projeto, devemos considerar que, sendo ele
aprovado, certamente trará um incremento à arrecadação de ICMS
por parte do Estado, uma vez que o projeto prevê que o benefício da
gratuidade só será concedido através da apresentação de notas
fiscais.

O próprio Estado de Minas Gerais já utiliza expediente similar
através da Loteria Mineira com o Concurso Minas Nota 10, em que os
contribuintes, apresentando notas fiscais no valor total de R$50,00,
concorrem a sorteios de prêmios.

Por todas essas razões, solicito o apoio dos nobres pares à
aprovação deste projeto de lei, em benefício da população mineira e
do erário estadual.

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

PROJETO DE LEI Nº 80/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 2.679/2005)

Altera a Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, reduzindo a
alíquota do ICMS sobre serviço de telefonia de 25% (vinte e cinco por
cento) para 18% (dezoito por cento).

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica revogado o item 10 da tabela F a que se refere a alínea

“a”, do inciso I, do art. 12 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 14 de fevereiro de 2007.
Weliton Prado
Justificação: Este projeto visa a reduzir a alíquota do Imposto sobre

Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações
de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de
Comunicação - ICMS - que incide sobre os serviços de comunicação
na modalidade telefonia, de 25% para 18%.

Pelo projeto, com a revogação do item 10 da Tabela F, a alíquota
especial de 25% do serviço de telefonia cai, passando a vigorar para
esse serviço a alíquota geral de 18%.

Tal proposição foi motivada pelo anúncio, no dia 26/9/2005, pelo
Ministro das Comunicações Hélio Costa, da redução do valor da tarifa
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de telefonia referente à assinatura básica mensal. A proposta final,
que será apresentada nas próximas semanas, representará um
grande benefício para famílias com renda de até três ou quatro
salários, que terão direito à redução da tarifa.

Em face dos aumentos totalmente despropositados e desarrazoados
que, desde o processo de privatização da telefonia do Brasil, vêm
punindo enormemente os mineiros que, inclusive, têm deixado de
utilizar esse serviço, a redução das contas é uma meta a ser
perseguida por todos.

Por essa razão, ora e vez que a Assembléia Legislativa não possui
competência para alterar a tarifa de telefonia em Minas Gerais, resta a
alternativa de defender os consumidores mineiros, com a redução do
tributo que incide sobre esse serviço - o ICMS, da alíquota atual de
25% para 18%.

Em vista do apelo do Ministro Hélio Costa, que aqui reproduzimos,
solicitamos, com a necessária urgência a aprovação deste projeto
como uma medida de justiça para com a população mineira.

“Queria que o governador de Minas fizesse um esforço de reduzir o
imposto na telefonia fixa, no mesmo espírito que norteou a proposta
dele anunciada na semana passada (projeto enviado à Assembléia
Legislativa para reduzir o ICMS de 150 produtos, incluindo alimentos,
material escolar e de construção civil” - Ministro das Comunicações,
Hélio Costa. Publicado no Jornal Estado de Minas de 27 de setembro
de 2005).

- 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 81/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 3.757/2006)

Declara de utilidade pública a Associação de Assistência à Criança
Deficiente do Bairro Planalto, com sede no Município de Uberlândia.

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

Assistência à Criança Deficiente, com sede no Município de
Uberlândia.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 14 de fevereiro de 2007.
Weliton Prado
Justificação: A Associação de Assistência à Criança Deficiente, com

sede no Município de Uberlândia, foi fundada em 31/8/2001. É uma
entidade sem fins lucrativos, que não oferece remuneração nem
vantagens a seus Diretores, sócios, Conselheiros, instituidores,
benfeitores ou equivalentes.

O objetivo maior da entidade é tratar, reabilitar e reintegrar na
sociedade crianças, adolescentes e adultos portadores de deficiência
física, explorando toda a sua capacidade residual e habilidades, a fim
de que superem suas limitações físicas, sociais e emocionais. Nesse
sentido, em face dos relevantes serviços prestados pela entidade ao
Município de Uberlândia, torna-se imperativa a aprovação deste
projeto de lei por nossos ilustres 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 82/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 3.733/2006)

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro
Pedra Branca, 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

Comunitária do Bairro Pedra Branca, com sede no Município de
Ribeirão das Neves.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 14 de fevereiro de 2007.
Weliton Prado
Justificação: A Associação Comunitária do Bairro Pedra Branca,

com sede no Município de Ribeirão das Neves, foi fundada em 8/3/85.
É uma entidade sem fins lucrativos, que não oferece remuneração ou
vantagens a seus Diretores, sócios, conselheiros, instituidores,
benfeitores ou equivalentes.

O objetivo maior da entidade é o progresso social, cultural e
econômico da região, cooperando e reivindindicando junto às
autoridades os necessários melhoramentos da comunidade.
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Em, face dos relevantes serviços prestados pela instituição ao
município de Ribeirão das Neves, torna-se imperativa a aprovação
deste projeto por nossos ilustres 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 83/2007
(Ex-Projeto de Lei n° 3.678/2006)

Dispõe sobre a política estadual de polícia ostensiva de prevenção
criminal e de segurança nos veículos do transporte coletivo
intermunicipal de passageiros.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituída a política estadual de polícia ostensiva de

prevenção criminal e de segurança nos veículos do transporte coletivo
intermunicipal de passageiros.

§ 1º - A responsabilidade pelas ações a que se referem essa política
caberá à Polícia Militar, atuando de forma conjunta com o
Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais -
DER-MG - e com as empresas delegatárias, concessionárias ou
permissionárias do serviço de transporte.

§ 2º - Fica a Polícia Militar autorizada a celebrar convênios e termos
de cooperação com a Polícia Rodoviária Federal para a consecução
dessa política.

Art. 2º - São instrumentos da política estadual de polícia ostensiva
de prevenção criminal e de segurança nos veículos do transporte
coletivo intermunicipal de passageiros:

I - presença de policiais militares, fardados ou à paisana, em viagens
realizadas nos veículos do transporte;

II - elaboração e manutenção de banco de dados próprio de
informações sobre registros e ocorrências policiais nessa modalidade
de transporte;

III - instalação de sistema de segurança interno no veículos com
utilização de câmaras de vídeo;

IV - implantação de sistema de monitoramento e rastreamento de
veículos via satélite.

Art. 3º - A Polícia Militar deverá elaborar escalas de trabalho de



329

policiais militares, fardados ou à paisana, para viagem nos veículos do
transporte coletivo intermunicipal.

§ 1º - A escala de trabalho será definida por amostragem das
viagens, podendo considerar todo ou parte do itinerário das linhas, a
critério do órgão responsável pela elaboração da escala.

§ 2º - A Polícia Militar enviará à empresa referente à linha, até seis
horas antes do embarque, solicitação de reserva de assento para o
transporte do policial militar.

§ 3º - Ficam as empresas obrigadas a reservar, gratuitamente, o
assento para o transporte do policial militar.

§ 4º - Fica o policial militar obrigado a registrar quaisquer
ocorrências durante a viagem, bem como atuar na vigilância e
proteção da vida dos passageiros e dos bens.

Art. 4º - Fica reservada à Polícia Militar a competência para autorizar
a utilização de equipamentos de proteção e vigilância nos ônibus
pelas empresas delegatárias, concessionárias ou permissionárias do
serviço de transporte coletivo intermunicipal.

§ 1º - A instalação e implantação dos equipamentos será custeada
pelas empresas.

§ 2º - As referidas empresas terão o prazo de cinco anos para adotar
as medidas necessárias ao cumprimento dos incisos III e IV do art. 2º.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 14 de fevereiro de 2007.
Weliton Prado
Justificação: A Constituição do Estado, em seu art. 136, estabelece

que a segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade
de todos, é exercida para preservação da ordem pública e da
incolumidade das pessoas e do patrimônio, aduzindo em seu art. 142,
inciso I, que às polícias militares cabem a polícia ostensiva de
preservação criminal, de segurança, de trânsito urbano e rodoviário.

Muito se tem discutido sobre os problemas de segurança pública em
nosso Estado, e realmente merecem destaque os freqüentes assaltos
contra os ônibus que realizam o transporte coletivo intermunicipal,
afinal, tal situação está cada vez mais grave e já atingiu a dimensão
de um problema social. E quem mais sofre são os passageiros que
vivenciam essa experiência traumática e humilhante.
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Para se ter uma idéia da gravidade da situação, existem empresas
que já contrataram escoltas armadas para acompanhar o trajeto dos
ônibus. As evidências indicam, contudo, que essas medidas não têm
sido suficientes. A Associação Brasileira dos Transportadores de
Carga já se pronunciou, afirmando que se tal situação persistir, a
tendência, é que as pequenas e médias empresas simplesmente
deixem de operar, o que implicará em muito desemprego.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, cerca de 70% dos assaltos a
esses veículos acontecem nos Estados de Minas Gerais, Maranhão e
Pernambuco, e a BR-050 merece destaque, pois são constantes
assaltos a ônibus entre Uberaba e Uberlândia. Os bandidos sempre
agem da mesma forma. Eles fingem que vão fazer uma
ultrapassagem e quando estão ao lado do ônibus, atiram. Assim o
motorista é forçado a dirigir até uma estrada vicinal, onde eles entram
e roubam os passageiros.

A afronta aos poderes constituídos é tamanha que quadrilhas
atacaram em 2004, em uma única madrugada, nada menos que cinco
ônibus que trafegavam por rodovias federais e estaduais de Minas
Gerais. Três dos assaltos foram praticados contra ônibus que
trafegavam pela BR-040, no sentido Belo Horizonte - Brasília, sendo
que o mais ousado ocorreu no trevo com a BR-365, que liga o
Noroeste de Minas a Montes Claros, Norte do Estado, conhecido
como Trevão. Um grupo de cinco assaltantes, com armas de fogo e
facões, desviou para estradas vicinais, na altura de Luizlândia de
Minas, Distrito de João Pinheiro, nada menos que três ônibus, dois da
empresa Penha e um da Itapemirim, tudo isso num intervalo de uma
hora, e levou objetos de todos os passageiros.

A falta de fiscalização nas estradas e o descaso por parte de
autoridades facilitam o cometimento desse tipo de crime, inclusive
criando-se quadrilhas especializadas , que estão se tornando cada
vez mais ousadas. O resultado dessa ação é o prejuízo de milhões de
reais para empresas transportadoras e seguradoras, além da
insegurança gerada a toda população que utiliza esse transporte.

Assim, uma forma de mudar esse quadro seria a presença de
policiais militares nas viagens de transportes coletivos intermunicipais,
fardados ou à paisana, que se daria através de uma escala de
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trabalho definida por amostragem, gerando assim uma sensação de
segurança para os passageiros e inibindo a ação dos bandidos.
Ressalta-se que tal medida não implicará em ônus para o poder
público, já que os assentos serão reservados gratuitamente pelas
empresas.

Além disso, o presente projeto impõem às empresas a obrigação de
instalar sistema de segurança interno nos veículos com utilização de
câmaras de vídeo, e a implantação de sistema de monitoramento e
rastreamento de veículos via satélite. O benefício para as empresas
será patente, uma vez que essa política contribuíra, sobremaneira,
para a redução de incidência de roubos nos veículos, fato este que
tem causado enormes prejuízos financeiros ao setor.

É preciso salientar que o Projeto não enseja interferir nas ações de
vigilância e fiscalização das estradas, mas sim na proteção da
segurança, dos veículos e das pessoas, o que é de extrema
importância para toda sociedade.

Assim, pela importância da matéria aludida, contamos com o apoio
de todos os ilustres Deputados desta Casa para a aprovação deste
projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 84/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 3.482/2006)

Altera a Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, reduzindo-se a
alíquota do ICMS sobre serviço de energia elétrica rural de 18%
(dezoito por cento) para 0% (zero por cento).

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O art. 12 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975,

passa a vigorar acrescido do § 36, com a seguinte redação:
§ 36 - 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.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 14 de fevereiro de 2007.
Weliton Prado
Justificação: Este projeto visa autorizar o Poder Executivo a reduzir

a alíquota do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de
Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS -, que incide
sobre a energia elétrica destinada a atividades produtivas
desenvolvidas pelos produtores rurais, de 18% para 0%.

Conforme nossa proposta, incluir-se-á o § 36 no art. 12 da Lei nº
6.763, de 1975, que trata das alíquotas do ICMS, autorizando-se o
Executivo a promover a referida redução.

Tal proposição foi motivada pelos pedidos de apoio de diversos
produtores rurais de todo o Estado, que enfrentam uma das maiores
crises do setor agropecuário no Brasil. Além disso, os sucessivos
aumentos da tarifa de energia elétrica - percentuais médios de 23,88%
em 2005 e 6,7% em 2006 - justificam a adoção de tal expediente.

Ora e vez que a Assembléia Legislativa não possui competência
para alterar a tarifa de energia cobrada pela Cemig, resta a alternativa
de defender os consumidores mineiros com a redução do tributo que
incide sobre a energia elétrica - o ICMS.

Importante considerar, por fim, 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 desta Casa para aprovação
deste projeto em atenção ao pleito de todos os produtores rurais do
Estado.

- 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 85/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 2.301/2005)

Altera a Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, reduzindo a
alíquota do ICMS sobre energia elétrica para consumo residencial de
30% (trinta por cento) para 25% (vinte e cinco por cento).

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - A tabela F a que se refere a alínea “a” do inciso I do art. 12

da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, passa a vigorar com a
inclusão do seguinte item:

“Tabela F
“11 - Energia elétrica para consumo residencial.”.
Art. 2º - Fica revogado o item g.2 da alínea “g” do inciso I do art. 12

da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975.
Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 14 de fevereiro de 2007.
Weliton Prado
Justificação: Este projeto visa reduzir, de 30% para 25%, a alíquota

do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e
sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e
Intermunicipal e de Comunicação - ICMS - que incide sobre a energia
elétrica para consumo residencial.

Tal proposição foi motivada pelo 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.

Esse aumento totalmente despropositado e desarrazoado está
punindo enormemente os mineiros que terão dificuldades para pagar a
conta de luz nos novos valores.

Por essa razão, uma vez que a Assembléia Legislativa não possui
competência para alterar a tarifa de energia cobrada pela CEMIG,
resta a alternativa de defender os consumidores mineiros, com a
redução do tributo que incide sobre a energia elétrica, o ICMS, da
alíquota atual de 30% para 25%, 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
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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.

O projeto, quando aprovado, não fará nenhuma alteração na
cobrança do ICMS na conta das indústrias e comércios. Portanto, o
aumento médio de 23,88% na arrecadação do imposto nessas
hipóteses não sofrerá mudança.

Com relação ao imposto cobrado para as residências, a redução
global será irrelevante considerando-se o aumento da tarifa. É o que
se verifica da tabela que exemplifica (a partir de um consumo médio
de R$50,00), o impacto da medida que ora propomos:

* - A Tabela mencionada acima foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 16.2.2007.

- Diferença no total da conta de luz sem a redução do ICMS: 18,48%
- Diferença no total da conta de luz com a redução do ICMS: 10,58%
Com um impacto ínfimo na arrecadação do ICMS de energia

residencial - repetimos, que será compensada pelo aumento da tarifa
para consumidores industriais e comerciais -, o consumidor terá um
alívio no valor final da conta que será cobrada nos próximos meses. O
aumento que seria de mais de 18%, repercutira apenas 10% nas
contas de energia, valor próximo da inflação real de 2004.

Não bastasse isso, a proposta de reforma tributária que tramita na
Câmara dos Deputados - já aprovada no Senado Federal - propõe a
unificação do ICMS em 5 alíquotas, sendo a mínima de 7% e a
máxima de 25%. Essas alíquotas, de acordo com matéria da “Folha
de S. Paulo” de 22/3/2005, já foi acatada por todos os Governos
Estaduais, inclusive o de Minas. Considerando a aprovação dessa
reforma ainda este ano, como tem defendido o Governador Aécio
Neves, a alíquota de 30% cairá automaticamente, o que reforça a tese
defendida por essa proposta.

Por essa razão, é imperiosa a necessidade de aprovarmos, o mais
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rápido possível, este projeto como uma medida de justiça com a
população mineira, corroborando o esforço nacional para a redução
da carga tributária.

- 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 86/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 279/2003)

Dispõe sobre a utilização de veículo automotor oficial de serviço e
dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - É proibida a utilização de veículo automotor oficial de

serviço pertencente à administração pública direta ou indireta do
Estado nos seguintes casos:

I - antes das seis e após as vinte horas, de segunda a sexta-feira;
II - aos sábados, domingos e feriados;
III - para transporte de familiares do servidor;
IV - para transporte de objeto do servidor;
V - para transporte de pessoa estranha ao serviço público;
VI - para excursão ou passeio;
VII - para transporte de qualquer pessoa para casa de diversão,

estabelecimento comercial ou de ensino;
VIII - para fins considerados indevidos.
Parágrafo único - Em caso de realização de serviço especial,

inerente ao exercício do serviço público, poderão ser desconsideradas
as disposições previstas nos incisos I e II deste artigo, mediante
autorização específica.

Art. 2º - Fica o agente policial autorizado a apreender o veículo
oficial utilizado indevidamente, nos termos do art. 1º.

§ 1º - O veículo apreendido será encaminhado ao órgão competente,
ao qual caberão os procedimentos necessários à apuração de
responsabilidades e à aplicação de sanções, nos termos do art. 14 do
Decreto nº 22.817, de 12 de maio de 1983, com a redação dada pelo
Decreto nº 27.980, de 5 de abril de 1988.

§ 2º - Responderão pelas infrações cometidas aquele que estiver
utilizando o veículo bem como o agente público responsável por seu
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uso.
§ 3º - O servidor que reincidir nas infrações de que trata esta lei

poderá ser demitido do serviço público.
Art. 3º - Qualquer cidadão é parte legítima para denunciar infração

ao disposto nesta lei.
§ 1º - Em caso de flagrante, o cidadão poderá comunicar o fato ao

agente policial mais próximo, o qual agirá conforme o disposto no art.
2º desta lei, sob pena de responder por omissão.

§ 2° - O agente policial a que se refere o parágraf o anterior
registrará o fato em boletim de ocorrência detalhado.

§ 2º - Não havendo agente policial próximo ao local em que ocorreu
a infração ou possibilidade de comunicação imediata do fato, poderá o
cidadão enviar comunicação oficial ao órgão competente, que se
incumbirá da apuração da denúncia.

Art. 4º - Esta lei não se aplica a veículo oficial destinado a serviço de
ambulância, de bombeiro, de polícia ou especial, permanente ou
temporário, definido em regulamento próprio, desde que utilizado no
estrito cumprimento de suas finalidades e do interesse público.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 14 de fevereiro de 2007.
Sargento Rodrigues
Justificação: A proposta que ora trazemos à apreciação dos nobres

pares visa a consagrar a plena aplicação do princípio da moralidade
no uso dos veículos pertencentes à administração pública.

Temos observado, de forma notável, a crescente preocupação do
indivíduo com a gestão da coisa pública. Há, em verdade, tradição de
incompetência e desperdício injustamente associada à imagem do
serviço público. Vê-se, sem esforço, que, principalmente na difícil
conjuntura atual, nossa população tem-se mostrado inconformada
com determinadas atitudes incompatíveis com a ética necessária ao
serviço público.

Nesse contexto, poucas questões vão encontrar tanta ressonância
na sociedade quanto a utilização dos veículos públicos. É evidente
que necessitamos adequar o tratamento do problema aos imperativos
morais presentes na indignação do povo.

Deve-se, todavia, notar que, antes de mais nada, possuímos
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vigoroso aparato jurídico relativo à questão na Constituição Federal,
que dedica especial tratamento à administração pública, mormente no
que tange à moralidade. Consagrado no art. 37 desse Diploma e
repetido no art. 13 da Carta Estadual, o princípio da moralidade deve
nortear todos os atos promovidos pela administração pública. E não
se trata apenas da inclusão, em seu texto, do clássico princípio, mas
de vários outros itens, cuja motivação não é outra senão a defesa da
moralidade na administração pública. Ressalte-se, ainda, que a
importância desse princípio se agiganta à medida que a sociedade
civil cada vez mais fiscaliza a máquina pública e exige posturas mais
eficientes de seus gestores, o que torna essencial a existência de
normatização contemplando as diversas especificidades que surgem
dessa dinâmica.

Observamos, aliás, que, se o princípio da moralidade é o aspecto
mais visado do serviço público, os demais princípios também podem
ser arrolados entre aqueles constantemente violentados. No que se
refere ao uso de veículo público para fim diverso do devido, podemos
encontrar também clara infração aos princípios da finalidade e da
legalidade, assim como ao da eficiência, eis que por eficiente
devemos tomar o uso do veículo de acordo com o interesse público
visado pelo órgão a que serve.

Assim é que este projeto busca abranger ponto importante
vivenciado pela administração pública nos dias atuais, qual seja a
melhor forma de se coibir o uso abusivo dos carros oficiais. Trata-se
de matéria que já dispõe de suficiente regulamentação na parte
relativa ao uso do veículo automotor, mas que, para o combate das
irregularidades, não recebeu a mesma atenção. Ocorre que há lacuna
no que diz respeito à fiscalização e às sanções aos infratores. A
exemplo de alguns Estados do País, podemos oferecer soluções mais
rápidas e eficientes para tais problemas. Verifique-se, pois, que temos
apenas, em regulamento, uma delegação para que a Diretoria de
Transportes e Serviços Gerais da Secretaria de Administração
fiscalize o uso de veículo oficial. É muito pouco, em vista das grandes
necessidades que enxergamos; afinal, estamos tratando de grave falta
praticada por funcionário público.

Antônio José Brandão é categórico quando afirma que "comete uma
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imoralidade administrativa o administrador que perturba a ordem
administrativa com uma conduta determinada para fins concretos
alheios à administração".

Poucas infrações se encaixam tão bem no perfil da imoralidade
administrativa quanto a inadequada utilização de veículo oficial.
Segundo Hely Lopes Meirelles, "quando o agente ultrapassa o limite
de poder para o desempenho de suas funções, atua com abuso de
poder"; ele lembra, com oportunidade, que "na administração pública
não há liberdade nem vontade pessoal (...) só é permitido fazer o que
a lei autoriza". Percebemos, de maneira precisa, que, quando um
agente público usa um veículo sob sua responsabilidade para
propósitos divergentes do interesse público, fere princípios
administrativos basilares. É necessário, então, que se forneçam
mecanismos mais adequados a seu combate.

É justamente esse o sentido do projeto ora apresentado. Se existem
problemas a serem sanados, é obrigação do Legislativo editar normas
consoante os desejos da população. Não é outro o escopo deste
projeto. Entre as virtudes que podemos extrair desta proposição,
encontramos, facilmente, a defesa da administração pública, porque
coíbe o ilícito administrativo e lhe fornece maior rigor e
comprometimento na defesa da moralidade; a eficiência, uma vez que
permite a rápida ação da autoridade policial; a investidura do cidadão
como parte legítima para exigir a ação da autoridade, reforçando a
formação da cidadania e resgatando seu direito de fiscalizar e,
finalmente, a força de uma legislação que, bem aplicada, contribuirá
para a restauração da ética no serviço público.

Tratando-se, pois, de matéria de indiscutível mérito, contamos com o
apoio dos nobres pares para sua aprovação nesta Casa.

- 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° 87/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 1.392/2004)

Altera a Lei Delegada nº 43, de 2000, dispõe sobre a indenização
pela morte por acidente em serviço devida aos dependentes de
militares estaduais, de policiais civis e de servidores da classe de
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Segurança Penitenciário e sobre o pagamento de bolsa-educação aos
dependentes desses que sejam menores de vinte e quatro anos.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O art. 6º da Lei Delegada nº 43, de 7 de junho de 2000,

passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 6º - Os militares estaduais, os servidores policiais civis e os

servidores da classe de Segurança Penitenciário em atividade vítimas
de acidente em serviço que ocasione aposentadoria por invalidez, nos
termos da lei previdenciária, receberão do Estado a quantia
equivalente a vinte vezes o valor da remuneração mensal percebida
na data do acidente, a título de indenização securitária, até o limite de
R$50.000,00 (cinqüenta mil reais).

§ 1º - As importâncias pagas serão deduzidas de qualquer
indenização que o Estado de Minas Gerais venha a desembolsar em
razão do acidente em serviço que causar a invalidez do militar e do
servidor a que se refere o “caput” deste artigo.

§ 2º - Os efeitos do disposto neste artigo retroagem a 21 de outubro
de 1999.”.

Art. 2º - Acrescentem-se à Lei Delegada nº 43/2000, os seguintes
artigos, renumerando-se os artigos seguintes:

“Art. 7º - Aos dependentes legais dos militares estaduais, dos
servidores policiais civis e dos servidores de classe de Segurança
Penitenciário em atividade que venham a falecer em decorrência de
acidente em serviço, será concedida indenização, a título de
reparação de danos, em parcela única, por militar ou servidor.

§ 1º - As importâncias pagas serão deduzidas de qualquer
indenização que o Estado de Minas Gerais venha a desembolsar em
razão do acidente em serviço que causar a morte do militar e do
servidor a que se refere o “caput” deste artigo.

§ 2º - A indenização prevista neste artigo será deferida aos
dependentes na ordem de preferência estabelecida pela Lei nº 8.213,
de 24 de julho de 1991.

§ 3º - Para os efeitos deste artigo, considera-se acidente em serviço
o evento danoso verificado no desempenho das atividades funcionais
ou no estrito cumprimento do dever legal o qual resulte de causa
externa, imprevista ou fortuita, determinando, mediata ou
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imediatamente, a morte do servidor.
§ 4º - Equiparam-se a acidente:
I - a agressão sofrida e não provocada pelo servidor no exercício de

suas atribuições;
II - a morte presumida pelo desaparecimento do servidor, quando

em serviço, assim declarada por decisão judicial.
Art. 8º - A indenização a ser paga na forma do artigo anterior, em

parcela única, corresponderá ao produto do montante total do valor da
remuneração fixa, percebida pelo militar ou servidor falecido no mês
anterior ao da ocorrência do óbito pelo número de anos
remanescentes até a data em que completaria sessenta e cinco anos
de vida.

§ 1º - Considera-se remuneração fixa, para os efeitos desta lei, as
seguintes rubricas:

I - vencimento básico;
II - vantagem pessoal a título de adicional por tempo de serviço; e
III - vantagem pecuniária individual.
§ 2º - Em nenhuma hipótese o valor da indenização será inferior a

R$100.000,00 (cem mil reais).
Art. 9º - Até completarem vinte e quatro anos, os dependentes

diretos dos militares estaduais e dos servidores de que trata o art. 7º
desta lei terão direito a bolsa-educação especial, a ser paga
mensalmente mediante depósito em conta bancária vinculada.

Parágrafo único - O valor de que trata o “caput” deste artigo será de
R$ 400,00 (quatrocentos reais) mensais, por dependente, devendo ser
atualizado anualmente, sempre no mês de janeiro, adotando-se o
índice legalmente estipulado para o reajuste das mensalidades
escolares das instituições particulares de ensino.”.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 14 de fevereiro de 2007.
Sargento Rodrigues
Justificação: Tal como se pretende fazer com as famílias dos

Auditores Fiscais do Trabalho  que faleceram em Unaí - no estrito
cumprimento de suas funções públicas - e tal como ocorrido com as
famílias dos servidores federais da Base Espacial de Alcântara, MA,
de acordo com o disposto na Lei nº 10.821, de 2003, a União
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reconheceu sua responsabilidade em relação às famílias dos
falecidos, indenizando-as como uma forma de reparar os danos
causados pela morte, havida no exercício da função pública que todos
esses servidores detinham.

Cabe ao Estado de Minas Gerais, além de apurar com rigor a
ocorrência de mortes no desempenho de atividades de combate direto
à criminalidade, também assumir com ênfase a questão da
indenização das famílias pela morte em serviço de militares, de
policiais civis e de servidores da área de segurança penitenciária. Em
razão do reconhecimento dessa necessidade premente é que
pedimos o apoio dos nossos pares 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.

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados
Doutor Viana (8) e Carlos Pimenta (17).

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados

Hely Tarqüínio e Leonardo Moreira.
Oradores Inscritos

   O Sr.  Presidente - Com a palavra, o Deputado Fábio Avelar.
O Deputado Fábio Avelar - Sr. Presidente, demais membros da

Mesa, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, telespectadores da TV
Assembléia, público das galerias, senhores da imprensa, em primeiro
lugar, em meu primeiro pronunciamento do meu terceiro mandato, dou
boas-vindas aos novos Deputados que vieram somar-se a nós nesta
16ª Legislatura. Desejo-lhes sucesso e um árduo trabalho nesta Casa.
Em segundo lugar, agradeço aos eleitores de Belo Horizonte, da
Região Metropolitana e do interior do Estado, que, pela confiança em
mim depositada, mais uma vez me concederam o privilégio de estar
aqui exercendo meu terceiro mandato nesta Casa Legislativa.

Antes de entrar no assunto que me traz a esta tribuna, gostaria de
fazer um registro e até mesmo uma homenagem a uma pessoa que
teve uma passagem muito importante no Estado de Minas Gerais,
pois contribuiu de forma significativa para o desenvolvimento deste
Estado nas áreas de infra-estrutura, saneamento e meio ambiente.
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Refiro-me ao Eng. Emilio Rodriguez, que nasceu no Uruguai em
25/3/34 e faleceu em Washington-DC no dia 3 de fevereiro próximo
passado. Em 1957 graduou-se em Engenharia Civil pela Universidade
de Montevidéu e concluiu o curso de pós-graduação em Engenharia
Sanitária pela Universidade de Delft - Holanda. Até 1976, trabalhou na
iniciativa privada e ocupou diversos cargos na área de saneamento do
governo uruguaio.

Desde 1977, como gerente do Banco Mundial, trabalhou em toda a
América do Sul, África e Europa Oriental. No Brasil, foi gerente de
projetos pelo Banco Mundial, por meio do Plano Nacional de
Saneamento - Planasa -, em oito Estados brasileiros. Além dos
projetos ligados ao Planasa, gerenciou inúmeros outros de
saneamento em Minas Gerais, São Paulo, Rio Grande do Sul e
Paraná. O volume de projetos sob a sua supervisão superou a cifra,
no Brasil, de US$7.000.000.000,00.

Em Minas Gerais, no período de 1992 a 1998, Emilio Rodriguez foi o
gerente, por parte do Banco Mundial, de um importante programa do
governo de Minas no qual a Copasa teve uma participação
excepcional, levando saneamento a centenas de cidades do Estado
de Minas Gerais, por meio do Programa de Saneamento de Minas
Gerais - Prosam -, projeto no valor de US$300.000.000,00, que
trouxe, entre outros vários benefícios, a erradicação de enchentes em
áreas vizinhas aos Ribeirões Arrudas, Onça, Sarandi e Ferrugem,
enormes melhorias de tráfego no eixo oeste e norte da Capital e
melhoria ambiental em toda a Bacia do Rio das Velhas.

Além de exemplar figura humana, Emilio Rodriguez será lembrado
por centenas de amigos, colegas e colaboradores e por qualidades
como: extrema seriedade para lidar com a coisa pública; rigor com os
benefícios sociais e ambientais dos projetos; elevado espírito de
cooperação e flexibilidade para encontrar soluções para problemas e
dificuldades.

Emilio Rodriguez, nosso querido colega engenheiro, deixa esposa,
duas filhas, netos e netas, todos residentes em Washington-DC. Em
nome dos nossos colegas Deputados e em nome da Assembléia,
gostaríamos não só de registar essa passagem, mas também o
trabalho desse importante engenheiro para com o Estado de Minas
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Gerais e - por que não dizer? - para com o Brasil.
Agora gostaria de abordar o assunto que me traz aqui a esta tribuna

e que diz respeito ao requerimento que encaminhei à Mesa da
Assembléia por meio de seu Presidente, Deputado Alberto Pinto
Coelho.

Meu caro colega, Presidente desta sessão plenária, José Henrique,
o meu desejo é que se envidem todos os esforços possíveis para
solicitar ao Exmo. Governador do Estado que seja retirado o regime
de urgência de um projeto que já se encontra em tramitação nesta
Casa, portanto pronto para ser votado em 1º turno. Trata-se do projeto
que cria as subsidiárias da Copasa. Um projeto bastante complexo e
importante.

A partir do próximo dia 6, caso não seja aprovado neste Plenário,
por questões regimentais passará a sobrestar a pauta. Então, isso
seria muito importante, até mesmo para dirimir várias dúvidas de
algumas lideranças políticas que me têm procurado.

Outro aspecto de fundamental importância é que esse projeto já se
encontra em discussão há vários meses nesta Casa, desde a
legislatura passada, e até hoje não se chegou a um consenso.

Hoje, temos em Plenário a presença de 31 novos Deputados. Pelo
fato de ser ex-integrante do corpo funcional da Copasa, tenho sido
procurado por alguns colegas que aqui chegaram e pedem
esclarecimentos sobre esse importante projeto do governo do Estado
que cria a subsidiária da Copasa.

Entendo, assim, ser muito oportuno que o Governador retire o
pedido de urgência na tramitação da proposição, para que possibilite
maior aprofundamento nos debates. Sabemos também que já existe
um ciclo de debates programado para o próximo dia 6 de março,
quando teremos oportunidade de discutir esse assunto. No ano
passado, realizamos várias reuniões em todo o Estado de Minas
Gerais com diversos segmentos da Copasa e constatamos a grande
preocupação do corpo funcional da empresa em relação a esse
projeto. Fui procurado por vários Prefeitos, que também apresentaram
questionamentos. Portanto, seria muito oportuno contarmos com um
tempo maior para discuti-lo.

No início deste ano foi promulgada pelo Presidente da República
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uma nova legislação sobre o saneamento, que, de certa maneira,
altera drasticamente a legislação atual. Entendemos que, à luz desse
novo projeto, poderíamos também ter oportunidade de fazer uma
avaliação da proposta do governo do Estado.

Na semana passada, recebemos em nosso gabinete vários
Diretores do Sindágua, sindicato que representa não apenas os
trabalhadores da Copasa, mas todos os agentes que lidam com
saneamento em Minas Gerais. Nessa audiência eles também
demonstraram uma preocupação muito grande com a aprovação do
projeto sem que haja um debate maior do tema. Estou sendo porta-
voz desses dirigentes sindicais para solicitar ao governo do Estado
que permita uma discussão maior por meio da retirada do regime de
urgência na tramitação da proposição. Isso seria muito oportuno e
interessante.

Como já disse, a proposta poderá solucionar de maneira definitiva a
questão do saneamento no Estado de Minas Gerais, principalmente
nas cidades com menor poder aquisitivo. Entendemos, porém, que o
devido esclarecimento do assunto irá dirimir quaisquer dúvidas que
possam surgir e até mesmo dificultar a implementação dessa
subsidiária. Trata-se de um projeto polêmico que foi encaminhado a
esta Casa.

Já foi criada uma subsidiária muito importante, aprovada no final da
legislatura passada, que é a subsidiária da empresa que cuida das
águas minerais do Estado.

Há também um outro projeto, que se encontra em tramitação,
referente à irrigação do Jaíba. No nosso entendimento, essa questão
das subsidiárias da Copasa que visam a criar empresas para
cuidarem das cidades mais carentes ainda necessita de um debate
maior.

Por meio do requerimento da Deputada Elisa Costa e do Deputado
Mauri Torres, estaremos iniciando um ciclo de debates, que deverá
ocorrer no dia 6. Seria importante realizarmos algumas audiências
públicas envolvendo diversos segmentos que, de certa maneira, estão
incluídos nesse processo. O regime de urgência, se não retirado,
poderá dificultar essas negociações.

Esse requerimento foi protocolado anteontem junto à Mesa.
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Portanto, peço ao Deputado José Henrique que solicite ao nosso
Presidente que envide todos os esforços necessários para que o
governo do Estado retire o pedido de regime de urgência na
tramitação desse projeto, a fim de termos oportunidade de aprofundar
o nosso debate.

A Deputada Elisa Costa (em aparte) - Parabenizo o Deputado Fábio
Avelar por essa iniciativa. Essa solicitação vem do Sindágua, das
diversas categorias, de muitos Prefeitos e de muitas entidades que
gostariam de ter tempo para manifestar-se; aliás, a frente de Minas
ligada ao saneamento, o Crea e o Sindicato dos Engenheiros de
Minas Gerais - Senge. Essa proposta é oportuna. Integramo-nos
nessa discussão. Além disso, queremos avaliar a possibilidade do
ciclo de debates, somando os interesses da Casa e de Minas Gerais
para que se criem um plano de saneamento em Minas e o Conselho
Estadual de Saneamento.

Repito: essa proposta é muito oportuna. Solicito ao Plenário desta
Casa que se some a nós nessa iniciativa. Certamente em março isso
será resolvido pela Casa Legislativa. Muito obrigada.

O Deputado Fábio Avelar - Sr. Presidente, já finalizarei o meu
pronunciamento. Gostaria de agradecer a participação da Deputada
Elisa Costa e dizer que estamos num momento importante para a
realização desse debate. A nova legislação sobre a questão do
saneamento é muito importante, e há vários aspectos que, de certa
maneira, mudarão toda a sistemática de atuação hoje no governo do
Estado. Então, poderíamos aproveitar essa oportunidade. Contaremos
com a realização de um fórum das águas, que também será uma
oportunidade ímpar para discutirmos essas questões. Portanto, é
importante que a tramitação em regime de urgência seja retirada.
Fazemos esse apelo desta tribuna ao ilustre Governador Aécio Neves.
Muito obrigado.

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

O Deputado Deiró Marra - Sr. Presidente, Deputadas e Deputados e
telespectadores da TV Assembléia, vimos à tribuna, nesta tarde de
hoje, para agradecer e, de certa forma, com muito entusiasmo, dizer
da felicidade pela nossa indicação para presidir a Comissão de
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Educação, Ciência, Tecnologia e Informática desta Casa, além da
honra do PSB por essa indicação. Sentimo-nos honrados com a
participação do PSB porque não só em Minas, como também em
outros tantos governos estaduais, ingressamos em um partido em que
o ser humano é colocado como prioridade.

Em todas as questões, como visto, o PSB tem uma ligação com o
crescimento da ciência, da tecnologia e do aprimoramento da vida
humana.

Como integrante desta bancada, queremos dizer da alegria de
nossa filiação e, acima de tudo, do companheirismo que pretendemos
ter na condução dessa Comissão.

Sr. Presidente, sabemos das lutas que esta legenda enfrentou em
diversos Estados no passado, e tem enfrentado, e que o PSB escreve
a sua história, com muita dignidade e vivenciando um novo e justo
momento. Por esse motivo, sentimo-nos muito honrado por ter sido
escolhido, entre os seus membros, para ocupar a Presidência dessa
Comissão, momento este em que estaremos juntos com os
companheiros e companheiras que estão ocupando outras
presidências, bem como os demais membros da Comissão de
Educação, Ciência, Tecnologia e Informática, fazendo com que este
partido se afirme como uma opção de realidade para o nosso Estado.

Agradecemos, sobremaneira, ao passado deste partido, que chegou
até aqui como uma legenda de marco histórico, haja vista exemplos
como o ex-Ministro de Ciência e Tecnologia, Dr. Eduardo Accioly
Campos, Presidente Nacional do PSB, e Governador de Pernambuco,
que, com muita competência, tem realizado um trabalho extraordinário
na reestruturação do partido.

Estendemos nosso abraço e nossos agradecimentos ao Deputado
Estadual Wander Borges, Líder da bancada, que também não poupou
esforços quando era Subsecretário estadual na área de
desenvolvimento e assistência social no primeiro mandato do
Governador Aécio Neves, fazendo com que o nosso partido desse
mostras da sua capacidade. Hoje o PSB ocupa um espaço nesta
Casa para mostrar-se não só como um partido firme, mas também de
mudança e de renovação.

Estamos cientes dos caminhos que temos de percorrer, Sr.
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Presidente, principalmente na direção dessa Comissão. Sabemos do
trabalho e das dificuldades que temos pela frente na condução de tão
relevante comissão como esta da educação e, acima de tudo, do
desenvolvimento da ciência, da tecnologia e do aprimoramento da
informática neste momento.

Conforta-nos saber que o Estado possui pessoas de elevado nível
de conhecimento nessa área, como a nossa querida Secretária de
Estado de Educação, Vanessa Guimarães, e o Dr. Alberto Portugal,
Secretário de Estado de Ciência e Tecnologia. Quero externar aqui o
meu apoio e o meu abraço especial ao ex-Secretário Bilac Pinto, que,
com sua sabedoria, competência e profissionalismo, soergueu a
Secretaria de Ciência e Tecnologia deste Estado.

Procuraremos, dentro daquilo que acreditamos, e representando
nosso partido na Comissão, desenvolver um trabalho sério,
responsável dentro da social democracia, lutando pelas bandeiras que
consideramos mais importantes, Sr. Presidente. Acima de tudo,
pautaremo-nos pela condução de uma formação educacional e de
busca de soluções para problemas tão latentes na área da educação
e do desenvolvimento da ciência e da tecnologia.

Não posso furtar-me a dizer que o nosso Estado avançou, mas que
precisa avançar muito mais, haja vista os resultados do Enem, em
que, em 2006, caímos, comparando com 2005, apesar de, em nível
nacional, Minas ainda continuar na frente.

É preciso despertar não somente para a área de educação, mas
também buscar o rumo da ciência e da tecnologia, porque este Estado
precisa avançar e caminhar forte e firme no desenvolvimento
tecnológico, haja vista a necessidade de o desenvolvimento de pólos
tecnológicos no Estado de Minas expandir-se por toda a região.
Vamos firmes com o propósito, Sr. Presidente, de trazer para Minas
idéias inovadoras para que o avanço tecnológico seja nossa inclusão
numa cidade mais avançada.

Não podemos deixar de registrar nossa alegria em presidir essa
Comissão - volto mais uma vez a dizer -, mas também sabemos da
preocupação com os resultados, que são avaliados por meio do
Sistema  Nacional de Avaliação da Educação Básica - Saeb -,
divulgados recentemente pelo Inep. Como disse, são dados que estão
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disponíveis para serem consultados por todos nós. O importante é
avançarmos rumo a uma nova caminhada, a uma nova jornada e - por
que não dizer? - de parceria público-privada também nessa área da
educação. Dados esses que demonstram que a queda no
desempenho dos alunos, que infelizmente foi o pior índice da década,
aponta para falhas latentes. Essas falhas já foram, aliás, debatidas,
não por mim, mas por vários Deputados desta Casa, como é o caso
da Uemg, que foi debatido por várias comissões realizadas aqui,
porém o problema continua latente e sem solução nesta Casa.
Espero, neste mandato, caminharmos, quiçá possamos avançar rumo
a uma solução definitiva.

A avaliação foi feita. Cumprir o meu dever será apontar as falhas,
talvez apontar as soluções e buscás-la junto ao Executivo. Devemos
buscar a qualidade do ensino e, acima de tudo, como disse, o avanço
tecnológico, pois não acredito mais que a nossa caminhada seja
simplesmente educar 1º e 2º graus, mas avançar rumo a um ensino
tecnológico.

Sr. Presidente, há uma recente publicação da revista “Veja”, nesta
semana, que cita um modelo de educação pública no interior do
Estado de São Paulo, revelando que alguns Municípios adotam a
parceria entre governo municipal e empresas privadas. Ali mostra
claramente o que debatia e o que tenho dito, aliás, nos jornais
públicos deste país. O nosso objetivo, como homem da iniciativa
privada, será sempre o elo de ligação entre o Executivo e a iniciativa
privada para que tenhamos soluções que possam realmente canalizar
e gerar resultados.

Fica constatado que o desempenho em sala de aula não depende
somente de soluções pedagógicas, mas sim da implantação e
execução disciplinada de um conjunto de medidas. É necessário criar
um ambiente favorável ao aprendizado. Para termos uma educação
com qualidade, torna-se até mesmo uma questão de sobrevivência,
pois, ao assumir um cargo público, devemos assumir também a
responsabilidade de construir um ensino melhor.

Essas expectativas que os governos federal e estadual têm para o
plano que se inicia em março, com a nova distribuição do Fundep,
estão aí para serem implementadas com essa nova rediscussão do
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bolo partidário de verbas. Temos de rediscuti-la, temos de novamente
focar a melhoria do ensino.

Reafirmo que, nessa Comissão, aberta a todos os membros desta
Casa, a todos os companheiros Deputados e a todos os membros que
possam encaminhar sugestões e fazer com que o Estado possa
crescer e avançar, temos de canalizar nossos esforços não somente
na conscientização da educação, mas também no avanço da ciência e
da tecnologia, pois acredito que esse é o nosso caminho. Precisamos
ter instrumento na área de gestão, da formação e do fomento, para
que possamos, sim, fazer com que o Estado acredite e invista na
formação e na criação de centros tecnológicos. Tivemos acesso, e
vimos, às cifras investidas. Precisamos crescer nesse caminho.
Precisamos fazer com que tenhamos valores acreditados.

Buscamos a sintonia com toda a política socialista e, de mãos
dadas, buscamos consolidar o anseio da nossa população. E temos
muitos companheiros nesse caminho, como aqueles que nos
abraçaram nessa caminhada do PSB e todos os partidos pelos quais
passamos, como o PL e o PR.

A nós cabe aqui discutir, não pela honra de presidir, mas pela honra
de colaborar com o crescimento de Minas pela educação, uma
educação, volto a dizer, de 2º grau, profissionalizante, que se traduz
em fins específicos, em conhecimentos concretos, uma educação de
inclusão. Essa será nossa constante busca, Sr. Presidente. Muito
obrigado.
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Antônio Júlio.

O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, Deputadas e Deputados,
em primeiro lugar gostaria de dar boas-vindas aos nossos colegas
Deputados, aos que retornam e aos que chegam pela primeira vez a
esta Casa.

Temos discutido há bastante tempo o papel do Parlamento. Essa é
uma preocupação nossa. Precisamos urgentemente acordar e
assumir nossa função de legisladores. Hoje, todo o mundo, qualquer
órgão do governo estadual ou federal, está legislando. Estamos vendo
isso e não reagimos. Essa falta de reação do Parlamento talvez
advenha de uma falta de reação da própria sociedade, que não tem
reagido a nenhum fato novo. Às vezes as coisas acontecem, a
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imprensa tenta motivar a sociedade a discutir, mas, na verdade,
somente duas, três, quatro ou cinco pessoas discutem isso.

Em Brasília está sendo discutido o caso do menino que foi
arrastado. A imprensa está alertando, mas a sociedade não reage. Os
acontecimentos não têm tanta importância porque “não aconteceu
comigo, mas com o outro”. Comentam o fato, mas não existe
nenhuma reação.

Discute-se a questão da lei penal brasileira, discute-se o nosso
processo penal. Na verdade, nossas leis penais são fortes. Nossas
leis podem ser mal aplicadas, mas vieram para ficar. Hoje, no Brasil,
quando um bandido é pego, paga pelo erro que cometeu porque as
leis são severas. Mais severo ainda é o sistema penitenciário. Muitos
condenados são tratados como animais.

Hoje iniciou-se uma discussão sobre o fato de que 90% dos ex-
presidiários são reincidentes, mas não temos um sistema penitenciário
completo que dê aos condenados condições de cumprir com
dignidade suas penas. E vemos tudo isso calados. Uma discussão
aqui, outra ali. A imprensa publica uma opinião e diz que é opinião
pública. Essa opinião publicada tem falado tanto em nosso nome que
nos acomodamos. Preferimos que outros falem para que continuemos
calados. Vemos essa desmoralização dos Poderes, principalmente do
Poder Legislativo, da classe política, dos partidos políticos, e não há
reação, talvez por falta de liderança.

E aí conclamamos os novos Deputados, pois precisamos acordar,
descobrir novas lideranças. Não podemos ficar dependendo apenas
das benesses do Executivo. Não se pode discutir um projeto, porque,
se isso ocorrer, o governo não liberará a emenda parlamentar. Com
os Vereadores isso também acontece: não podem discutir com o
Prefeito um bom projeto municipal, porque o Prefeito não liberará para
ele um caminhão de cascalho, um saco de cimento ou uma consulta
médica. Hoje não discutimos mais projetos políticos, não discutimos
mais o que é bom para o povo mineiro e brasileiro, pois nos
acomodamos.

Precisamos acordar. Peço-lhes que comecemos a falar para ver se
levantamos o nosso ego e para realmente cumprir nosso papel como
legisladores. Infelizmente, tanto no Parlamento estadual como no
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federal, estamos apenas homologando. O Deputado Sávio Souza
Cruz, em uma fala irônica, no final da legislatura passada, dizia que
poderíamos mudar o nome da Assembléia Legislativa para
Assembléia Homologativa. E não é dessa forma que construiremos
um Estado, dessa forma omissa como estamos vivendo - e me incluo,
apesar de, às vezes, ser mais questionador, nesse comodismo.

Deputado Dalmo Ribeiro Silva, nosso constitucionalista, veja os
absurdos que esse Marco Aurélio Mello tem feito com o povo
brasileiro, principalmente com a classe política. E não vemos reação.

Há 11 anos, votou-se a Lei da Cláusula de Barreira dos Pequenos
Partidos. Todos estão cobrando a reforma política, e ela poderia ser o
início dessa reforma, mas o Presidente declarou-a inconstitucional
depois de 10 anos, ou seja, pela primeira vez, em nosso processo
legislativo, votamos uma lei para vigorar depois de 10 anos, mas,
quando iria entrar em vigor, foi declarada inconstitucional.

Esse mesmo Presidente quis questionar o seu salário, comparando-
o ao dos Deputados, e não houve nenhuma reação do Congresso
Nacional. Aí começa a desmoralização do Parlamento. Naquele
momento, o Presidente da Câmara Federal ou o do Senado não
poderia ter abafado o caso e dizer que nada havia acontecido. Não
puderam questionar, Deputado, alegando que poderiam criar um
embate entre os Poderes.

Entretanto, precisamos ter esse embate sim. Não podemos permitir
que o Ministério Público continue fazendo o que está fazendo em
nosso país, principalmente no Estado de Minas Gerais. O Promotor
manda mais que os Poderes. Existem alguns que estão legislando,
como é o caso daquele que proibiu a venda de bebidas no Mineirão.
Mas, se questionamos o fato de ele ter proibido, diz que não proibiu,
apenas sugeriu.

E os donos do Mineirão - ele tem donos que não o Estado: alguns
funcionários -, devido a brigas internas de concessão de direitos dos
bares, aceitaram. Agora estão questionando. Estamos vendo isso
acontecer pacificamente.

O Deputado Gustavo Valadares quer fazer esse debate. Não
estamos discutindo se a bebida fez bem ou mal. Apenas
questionamos essa proibição vinda de um Promotor.
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Disse ao Zezé Perrella que, se não reagirmos, daqui a alguns dias,
um Promotor chegará até ele, que hoje é nosso companheiro aqui, e
dirá que não poderá vender ou comprar o jogador porque ele é ruim. E
ele terá de acatar.

Precisamos acordar para isso. Não podemos permitir que qualquer
órgão baixe portaria ou resolução com poder de lei. Isso está
acontecendo porque nós, do Parlamento, estamos permitindo. Temos
de enfrentar a situação.

No final do ano passado, ocorreu um fato que a maioria dos
Deputados fingiu não ter acontecido. Aqui esteve uma delegação de
Pequi, minha cidade, perto de Pará de Minas, para fazer uma
manifestação pacífica, uma vez que houve, por parte do Tribunal de
Justiça, o arresto de todos os recursos da Prefeitura, que está
inviabilizada até hoje. E a polícia veio aqui, na porta do Parlamento,
para impedir que entrassem, e ninguém reagiu.

Cobrei uma atitude do Presidente Mauri Torres, pois, se eu
estivesse na Presidência da Casa, ela estaria fechada até hoje,
enquanto os que enviaram a polícia não tivessem sido afastados pelo
Sr. Governador.

E ninguém falou nada, aceitamos. Estamos vivendo um momento
pior do que o da ditadura militar. Todos fazem as coisas e vão em
frente, todos falam, e falam principalmente em nome do nosso
Parlamento.

Faço um alerta aos nobres colegas Deputados: precisamos mudar
essa lógica, só podemos ser do Parlamento se estivermos submissos
e omissos aos interesses do Executivo. Não construiremos um
caminho pavimentado para o nosso Governador se não reagirmos.
Não há reação, as coisas acontecem de qualquer forma, há omissão
da nossa parte, preferimos fechar os olhos e fingir que não estamos
vendo nada.

Falando do esporte novamente, houve recentemente o episódio no
campo do Villa Nova. O que aconteceu foi um absurdo. Não vimos
torcedores criando problema, vimos a polícia criando problema. Está
certo que não foi toda a polícia, mas aqueles que estavam lá
passaram dos limites. Sabem por que passaram dos limites? Porque o
nosso Estado está sem limite. Todos perderam o senso de limite. Por
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várias vezes denunciei isso na legislatura passada. Parte do governo,
a assessoria do Governador está perdendo o senso de limite pela
omissão da Assembléia Legislativa, pela nossa submissão. Da forma
que está sendo conduzido, não estamos construindo um Estado
importante, um Estado que possa dar exemplos ao nosso país. Esse é
o alerta.

Está certo que é em nível federal, mas há a questão do TSE.
Poderíamos aqui fazer um grande movimento contra as atitudes do
Presidente do TSE. Ainda sobre a questão do TSE, Deputado Ademir
Lucas, o Presidente ainda toma uma decisão contra a legislação, a do
fundo partidário, dando dinheiro para os pequenos partidos que ele
acabou de ressuscitar. Ele tinha algum interesse nisso. E nós, da
classe política, não reagimos, o Congresso Nacional não reage. A
maioria dos que se encontram no Congresso Nacional estão
preocupados em fazer negócios, não em fazer ou discutir política.
Como exemplo, o nosso partido, o PMDB, está mais preocupado em
assumir ministério do que discutir um projeto político do Presidente
Lula.

Quanto ao PMDB, eu tenho chamado a atenção, lá em Brasília, não
podemos ficar nessa lógica apenas de ocupar os cargos que o
governo quer dar ao partido. Tínhamos que ter responsabilidade de
discutir um projeto para o nosso País. Ele está precisando que a
classe política assuma o seu papel e desenvolva projetos políticos.

O governo lançou o PAC, que, na verdade, é muito mais “marketing”
do que um projeto político. Quando o governo fala em fazer
investimentos de um valor altíssimo, é baseado em investimentos do
setor privado.

O Deputado Ademir Lucas (em aparte) - Deputado Antônio Júlio,
complementando as considerações feitas a respeito da usurpação de
funções de um Poder pelo outro, gostaria de lembrar a V. Exa., que
citou o TSE, especificamente o Ministro Marco Aurélio Mello, que
anteriormente o TSE, usurpando os poderes do Congresso Nacional,
fez aquela malfadada e indevida intervenção. Alterou a seu bel-prazer
a legislação eleitoral, no ano eleitoral, e reduziu o número de
composição das Câmaras de Vereadores. Uma resolução interna do
TSE. Ou não foi?
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O Deputado Antônio Júlio - Esse e outros absurdos foram
questionados aqui várias vezes. Mas a classe política, Deputado
Ademir Lucas, mais uma vez ficou de cabeça baixa, e nós fingimos
que nada estava acontecendo. Esse é o grande problema que vem
acontecendo. Quando se fala de Congresso Nacional, meia dúzia dos
que comandam tanto a Câmara como o Senado estão altamente
vinculados a outros interesses que não os da Nação brasileira. Por
isso o Brasil passa por dificuldades. Estamos passando por
dificuldades de identidade. Não se fala mais em política. Digo isso
com muita tristeza, com coragem e com o coração, minha cara
Rosângela. Tive oportunidade de falar ao Renan e ao Sarney, em uma
reunião no Senado, que a política em Brasília está dando nojo. E esse
nojo de Brasília atinge a todos nós. Dizia a eles que não havia
preocupação com a política nem com o nosso país, mas apenas com
os negócios que podem ser feitos. Isso é duro e triste de falar. É triste
porque vim do movimento revolucionário, enfrentei a ditadura, como o
fiz agora, quando a ditadura do governo me tentou derrotar
politicamente. Foi pior do que enfrentar a ditadura militar. Tivemos
uma boa classe política, e hoje as coisas pioram a cada dia. Pioram
por nossa culpa, pois precisamos reagir, precisamos dizer um basta.

Presidente José Henrique, queremos fazer essa discussão, que é
dolorida. Vamos mexer em nossa ferida, mas precisamos assumir
esse papel. Nosso Presidente, o Deputado Alberto Pinto Coelho, está
disposto a criar uma comissão para discutir o pacto federativo. Este
não trata apenas da distribuição dos impostos, mas também inclui a
discussão política dos projetos, do papel do Parlamento, do Judiciário,
do Ministério Público e do Tribunal do Contas. Afinal, ninguém sabe
quem manda neste país. Todo o mundo legisla, fiscaliza, e está essa
balbúrdia. Ninguém faz nada, ninguém quer enfrentar, todo o mundo
acomodou na linha do ficamos-como-está-para-ver-como-fica.

Não é essa a forma com que construiremos o País que desejamos
para nossos filhos e netos. Deixo meu alerta. Espero que na
discussão do pacto federativo possamos debater essas mazelas de
outros Poderes que têm usado o Parlamento para atingir seus
objetivos.

* - Sem revisão do orador.
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   O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Elisa Costa.
A Deputada Elisa Costa - Saúdo a Mesa na pessoa do Deputado

José Henrique, a quem parabenizo por compor essa equipe;
cumprimento Deputadas, Deputados, envio um abraço a nossa
querida amiga que chega neste momento e pertenceu à Bancada do
PT, Maria Tereza; Minas Gerais, a TV Assembléia e os servidores.

Em relação à fala do Deputado Antônio Júlio, cabe a todos que
assumimos a vida pública, a vida política, a responsabilidade da
representação popular de dar nossa contribuição, nosso exemplo,
fazendo a política com dignidade, respeitando a população, fazendo
crescer a cidadania, os direitos sociais, ou seja, fazendo da política
um ideal de vida, de presença e de compromisso. Um serviço para a
classe trabalhadora, para todas as pessoas, um compromisso coletivo
com a sociedade. Dessa maneira entendemos um mandato que
represente interesses e anseios do povo de Minas Gerais e do povo
brasileiro.

Por essa razão, considero que há uma infinidade de pessoas sérias
na política, nos mandatos, comprometidas com os princípios da
igualdade, da justiça social e, principalmente, com os anseios da
maioria da população. Fazer política com seriedade e mudar do ponto
de vista ético a visão que a sociedade tem de nós depende muito da
forma como conduzimos o nosso exercício parlamentar e,
principalmente, a transparência que exigem os Poderes Legislativo,
Judiciário e Executivo.

Mas vim a esta tribuna refletir sobre a proposta da Campanha da
Fraternidade de discutir a Amazônia. Nós, que fazemos parte da
comissão que trata da questão ambiental em Minas Gerais,
especialmente ao longo da Bacia do Rio Doce, acreditamos que é
importante discutir o significado das mudanças climáticas e ambientais
por que passa o mundo, cujas conseqüências já percebemos no
nosso cotidiano no Brasil. A “Carta de Minas” publicará onde estão os
maiores problemas ambientais no Estado, depois que a ONU
apresentou ao mundo o relatório global, o qual prevê um aumento
gradativo da temperatura em torno de 3° C, uma subi da do mar entre
18cm e 59cm, ondas de calor mais comuns e intensas, tempestades,
desabamentos mais freqüentes, seca em lugares onde antes havia
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mais chuva, como no Sul do Brasil, e uma intensidade maior de
chuvas, como no Nordeste e no Sudeste. Esse impacto do
aquecimento deve-nos preocupar porque atinge diretamente todas as
populações, especialmente as mais pobres. Nas regiões mais pobres,
como Norte de Minas, Mucuri, Jequitinhonha e Nordeste brasileiro, o
aquecimento tende a ser maior.

Deixo essa reflexão acerca da questão ambiental. Devemos fazer
mudanças no cotidiano por meio da educação ambiental nas escolas,
nas reuniões de comunidades e nas nossas audiências para que
possamos reduzir o impacto mundial dessas mudanças. Devemos ter
uma prática cotidiana de preservação ambiental e luta contra o
desmatamento, principalmente ao longo das bacias do Rio Doce e do
Rio São Francisco, cuidando dos nossos rios e das matas ciliares,
protegendo nossas nascentes, recuperando e mantendo a mata
atlântica de Minas Gerais, onde há apenas 30% de mata
remanescente, e formando uma nova geração que cuide do presente
e projete para o futuro uma vida melhor e um ambiente mais saudável
para toda a população.

A Campanha da Fraternidade nos leva a refletir sobre a Amazônia,
mas também sobre Minas, que é a caixa d’água do Brasil, enquanto a
Amazônia é o pulmão do mundo, com sua biodiversidade, riqueza da
fauna e da flora, e com a luta pelo desmatamento para que possamos
ter um ambiente mais saudável no Brasil e no mundo. E os países
mais ricos são exatamente os que precisam cuidar para poluir menos
o mundo, e que isso interfira em países como o Brasil e outros.

Essa reflexão sobre a Amazônia como um centro estratégico
ambiental do Brasil e do mundo soma-se à reflexão sobre Minas
Gerais, com o cuidado ambiental que merece.

A Campanha da Fraternidade será lançada no dia 21 de fevereiro,
Quarta-Feira de Cinzas, e no dia 22 em Belo Horizonte.

Então, que essa reflexão da Amazônia, trazida para a experiência de
Minas Gerais, possa contribuir para a nossa mudança de atitude, de
comportamento, de como ver - de forma diferenciada - o mundo e as
relações humanas, e estabelecer novas relações com cuidado
ambiental.

Quero também fazer um comentário, pois a maioria dos Deputados
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sabe que sou de Governador Valadares. Foi anunciado repasse de
recursos do Programa de Aceleração do Crescimento. Não considero
esse plano como “marketing”, acredito que, de fato, trata-se de um
primeiro planejamento organizado de país que começa a pensar o
crescimento, reunindo as energias nacionais, os recursos públicos e
os privados - nenhum crescimento se faz sozinho.

O Estado brasileiro deve ter o papel de indutor do desenvolvimento.
Portanto deve recuperar esse papel para que possa contribuir com a
promoção do desenvolvimento. A partir daí, deverá somar esforços
com a iniciativa privada e com todos que possam contribuir para que
tenhamos um país que cresça 5% ao ano. Esperamos que, cada vez
mais, haja redução de juros; que o Estado invista em políticas públicas
que, de fato, gerem emprego, renda e novas possibilidades,
especialmente para a nossa juventude, para os pobres e para a classe
trabalhadora. Queremos um país digno, cujos direitos sociais sejam
garantidos a todos.

Em março, o Presidente Lula lançará o Plano da Cidadania, que se
somará ao Plano de Aceleração do Crescimento, que tem a ver com
rodovias, ferrovias, portos, aeroportos, saneamento e habitação.

É a primeira vez na história que, em quatro anos, teremos
R$40.000.000.00 para serem investidos em saneamento básico -
somando-se água, esgotamento sanitário, drenagem e destinação dos
resíduos sólidos, que são o lixo. Trata-se de um investimento muito
grande no País, somando-se também as energias da nossa classe
empresarial e da iniciativa privada.

Estou levantando essa questão do Plano de Aceleração do
Crescimento, porque faremos um grande debate nesta Assembléia. Já
propusemos a realização desse debate com a presença de
Secretários nacionais e Ministros, para que Minas, por meio dos
Deputados, aqui na Assembléia, possa posicionar-se diante do PAC.
Queremos sempre mais recursos.

Quero deixar aqui uma referência importante: todas as semanas,
vou a Governador Valadares, na maioria das vezes, de ônibus, e vejo
a dificuldade do trânsito da BR-381 e a importância da duplicação
dessa BR, que vai desde Betim até Governador Valadares. A BR-381
precisa não apenas da adequação que lhe foi feita agora, mas
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principalmente da sua duplicação, para garantir e proteger a vida de
tantos cidadãos e tantas cidadãs que lá transitam. As demais vias do
Estado de Minas Gerais também precisam de cuidados, duplicações e
recuperações.

Portanto, deixo aqui essa lembrança. Além dessa estrada que será
duplicada, tantas outras em Minas receberão recursos do governo do
Presidente Lula.

O Deputado Paulo Guedes (em aparte) - Quero parabenizar a nossa
Líder, Deputada Elisa Costa, e aproveitar para comunicar que o nosso
trecho da BR-135, de Itacarambi, Manga e Montalvânia até a divisa
com a Bahia, bem como o trecho de algumas cidades baianas e
maranhenses foram contempladas no PAC. Recebi essa notícia hoje.
Foram destinados R$635.000.000,00 para resolver um problema que
há anos se arrasta: aquele trecho da BR-135. O nosso trecho é o
único da BR que não é asfaltado, na divisa de Minas com a Bahia.
Essa ação beneficiará sete cidades, mais de 150 mil habitantes. Lá
não há estrada nenhuma. A BR-135, naquele trecho, acabou. Desde a
edição da medida provisória do governo Fernando Henrique, o
governo do Estado abandonou aquele trecho.

Houve uma briga de quem seria a estrada. Ela foi estadualizada pela
Medida Provisória nº 82.

São quase cinco anos sem passar uma máquina, sem manutenção
alguma. As cidades de Montalvânia, Juvenília e São João das
Missões estão ilhadas. O ônibus foi cortado, assim como o carro do
leite. A boa notícia é que a estrada foi incluída no PAC, e haverá
recursos não só para consertá-la, mas para asfaltar todo esse trecho,
que será muito importante para o desenvolvimento do Estado de
Minas Gerais. Muito obrigado.

A Deputada Elisa Costa - Parabéns, Deputado Paulo Guedes, pela
luta no Norte de Minas. Parabenizo ainda muitas lideranças que
lutaram, ao longo dos anos, para garantir essa estrada, que é
fundamental para a região.

Registro também que a duplicação da BR-381, que vai de Belo
Horizonte, passa por toda a região do Vale do Aço e chega a
Governador Valadares, é uma grande conquista da sociedade, dos
movimentos organizados, das diversas administrações. O sentimento
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e a sensibilidade do governo Lula estão presentes em Minas Gerais
concretamente por meio das ações do PAC - Programa de Aceleração
do Crescimento.

Por fim, deixo nossa solidariedade às crianças e aos adolescentes.
A trágica história ocorrida no Rio de Janeiro com o nosso menino João
soma-se à de tantas outras crianças e adolescentes. Diante disso,
precisamos dispor de política pública de prevenção, de cuidados, de
atendimento, para implantarmos verdadeiramente o Estatuto da
Criança e do Adolescente. Não nos podemos ater apenas a um
debate de redução de maioridade. O grande debate passa por
políticas de proteção às crianças, aos adolescentes e à juventude,
responsabilidade dos Municípios, dos Estados e do governo federal,
para que possamos ter crianças na escola em tempo integral,
adolescentes em áreas de lazer, e não cumprindo pena.

Sabemos que os presídios não recuperam e não ressocializam, em
sua maioria, os presos. É preciso rever o sistema penitenciário,
trabalhar a ressocialização dos presidiários e principalmente ter um
cuidado especial com a juventude, com a criança e com o
adolescente, trabalhando a prevenção de crimes. Precisamos de
políticas públicas que visam cuidar da família, da presença da criança
e do adolescente na escola e nos espaços de cultura, esporte e lazer,
para que possamos ter uma vida com mais dignidade.

Então, às mães e aos familiares de todos que têm sofrido, no Rio de
Janeiro, em Minas Gerais e em todas as cidades, a violência
crescente, que atinge especialmente a juventude e a adolescência,
apresentamos o nosso compromisso de cuidar da legislação e
principalmente das responsabilidades. Mais do que nunca, devemos
cuidar dos conselhos tutelares, equipando-os, a fim de garantir os
direitos da criança e do adolescente com políticas públicas eficientes e
eficazes. Precisamos, portanto, trabalhar a prevenção.

Esperamos que, quando os adolescentes infratores estiverem nos
centros de internação - existem vários em Minas Gerais -, haja de fato
a ressocialização, para que a juventude possa novamente conviver
em sociedade, totalmente recuperados, enfrentando seu cotidiano.

Deixamos aqui essa solidariedade e a preocupação profunda com o
fato de que a sociedade e os governos, enfim, todos nós precisamos
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cuidar das crianças, dos adolescentes e da juventude.
Um abraço a todas as mães, a todas as famílias que têm vivido

diretamente essa onda de violência. Trataremos essa questão no
plano das políticas públicas, comprometendo-nos a lutar por mais
recursos para a juventude. Muito obrigada.

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

O Deputado Vanderlei Miranda - Obrigado, Sr. Presidente. Creio que
não gastarei sequer os 10 minutos. Colegas Deputados e Deputadas,
senhores e senhoras da imprensa, servidores da Casa, amigos que
nos acompanham das galerias, o que me traz a esta tribuna é a
necessidade de também prestar solidariedade à família do pequeno
João, como já o fizeram vários e várias colegas.

Estamos vivendo um momento muito delicado, e o que falo não é
nenhuma novidade. Os fatos mostram, nobre colega Deputado
Wander Borges, que estamos chegando a um nível crítico, em termos
de sociedade, quando somos projetados para o mundo com imagens
como aquelas que marcaram os últimos dias do Rio de Janeiro,
Estado que tem sido palco de tanta violência e de tantas cenas de
barbárie.

Neste momento há o começo de uma discussão. A sociedade e os
poderes são mobilizados para o debate da redução da maioridade
penal. Lembro, mais uma vez, que, no episódio do Rio de Janeiro, dos
cinco envolvidos, quatro eram maiores. Só havia um menor. Essa
discussão tende a ser longa, e minha preocupação está exatamente
no prolongamento da discussão porque, enquanto se discute, não são
apresentadas soluções.

Trago à memória dos senhores versículo de um sábio político, que já
citei desta tribuna na primeira oportunidade que aqui estive. Refiro-me
ao Rei Salomão, que, no livro de Provérbios, no Capítulo 22, Versículo
6, escreve: “Ensina a criança no caminho em que deve andar, e,
quando ela for velha, não se desviará dele”.

Percebo - como pai, parlamentar e pastor - que temos cometido, ano
após ano, o mesmo erro: continuamos tratando do efeito, e não da
causa. Gastamos rios de dinheiro na tentativa de recuperar e devolver
à sociedade homens e mulheres ajustados. Todavia, temos
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conseguido exatamente o contrário, isso porque, a começar pela
educação, fazemos um investimento invertido, de certa forma até
errado, valorizando muito o ensino superior e pouco o ensino de base.

Enquanto não houver uma inversão, ou seja, enquanto não fizermos
o que a Coréia fez na década de 60, Deputado Sávio Souza Cruz, que
é professor e conhece muito bem o problema, não obteremos êxito.
Na década de 60, as histórias do Brasil e da Coréia se bifurcaram.
Tínhamos uma história muito parecida em todas as áreas, até
possuíamos o mesmo PIB. A Coréia optou por investir na educação
de tal maneira que um professor na Coréia não pode sequer pensar
num segundo emprego, tão bem remunerado é em sua nobre função
de ensinar.

Entretanto, tomamos outro caminho e, passados mais de 40 anos,
quando analisamos o cenário mundial, percebemos que a Coréia já
está nele inserida, há muito tempo, como um dos tigres asiáticos, com
uma economia forte, enquanto nós continuamos, de certa forma,
patinando na área da educação.

Quando se fala da redução da maioridade penal, fico preocupado.
Ontem fui abordado por um profissional da imprensa que me

perguntou se eu era a favor da pena de morte. Respondi-lhe: de forma
alguma. Não acredito que a pena de morte trará a solução para esses
problemas. Aliás, aprovarmos tal pena no Brasil é o mesmo que
apresentarmos nosso atestado de incompetência para resolvermos o
problema na base. Ou seja, isso não serve para a sociedade, pois
matar não resolve o problema. Se optássemos pela pena de morte,
estaríamos, como já disse, apresentando nosso atestado de
incompetência. Como pastor, não posso ser a favor da pena de morte.
Ademais, essa não é uma questão de cunho religioso ou teológico,
mas de bom-senso.

No tocante à diminuição da idade penal, sabemos perfeitamente que
hoje o menor é instrumento de trabalho a serviço do crime. O que
estou falando não é novidade. O infrator, o criminoso mais velho usa o
menor na prática de crimes porque sabe que ele ficará preso por, no
máximo, três anos. O que acontecerá se diminuirmos a idade de
responsabilidade penal? Outra vez falarei algo que é óbvio e não
constitui nenhuma novidade. Se isso acontecer, os bandidos não se
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utilizarão mais dos jovens de 16 anos, mas dos de 15. Se baixarmos a
idade para 15 anos, passarão a se valer dos de 14 anos, e assim
sucessivamente. Dessa forma, daqui a pouco serão utilizados os
seres humanos que se encontrarem no ventre. Aliás, infelizmente isso
já acontece, pois não raro vemos recém-nascidos nos sinais usados
como instrumentos da “esmolagem”.

Portanto, não acredito ser essa uma solução. Querido colega e
companheiro de bancada, Deputado Sávio, nobre Presidente e
companheiro de bancada, Deputado José Henrique, tenho uma só
preocupação. Receio que o problema permaneça no terreno de uma
discussão que se arraste, prolongue-se, sem se chegar a uma solução
de fato.

Acredito que não será preciso inventarmos moda, reinventarmos a
roda. Isso tem sido recorrente. Precisamos contar com investimentos
na base. Se isso acontecer, certamente modificaremos o futuro dos
nossos jovens e, portanto, do nosso país e da nossa história.

O Deputado Sávio Souza Cruz (em aparte) - Caro colega de
bancada, Deputado Vanderlei Miranda, faço esse singelo aparte com
o objetivo de cumprimentá-lo pela iniciativa e pela lucidez de seu
pronunciamento. Faço-o não só em meu nome, mas também em
nome do Líder, Deputado Adalclever Lopes, do Vice-Líder, Deputado
Gilberto Abramo, enfim, em nome de toda a nossa bancada.

Há pouco tempo convivemos com V. Exa., mas esse curto período
tem-nos sido altamente enriquecedor, considerando-se tanto a sua
pessoa quanto o seu ponto de vista político. Então, cumprimento-o
não só pelo seu pronunciamento, mas também pela eleição à
Presidência da Comissão de Turismo desta Casa. Estou certo de que
seu brilhantismo, sua inteligência e o compromisso que tem com o
futuro do Estado de Minas Gerais, tendo em vista o bem comum dos
mineiros, serão da mais alta valia para a Assembléia e para o Estado.
Parabéns.

O Deputado Vanderlei Miranda - Obrigado. Para concluir, Sr.
Presidente, farei referência ao que disse o Deputado Sávio em relação
à eleição da Comissão de Turismo. Na verdade, a citada Comissão
não é só de Turismo, mas também de Comércio, Indústria e
Cooperativismo, daí a sua importância. Tenho certeza de que essa
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Comissão, cujo Vice-Presidente é o Deputado Bráulio Braz, dar-nos-á
condições para discutirmos os vários assuntos da sociedade. Cito
ainda como membros os Deputados Zezé Perrella, Eros Biondini e
Cecília Ferramenta, com os quais terei o privilégio de trabalhar.
Certamente eles darão uma preciosa contribuição aos trabalhos da
Comissão. Acredito que poderemos fazer um trabalho de ótimo nível,
considerando-se, principalmente, que o turismo faz parte do projeto do
Governador Aécio Neves. A Secretária de Turismo tem declarado que
fomentará o turismo em nosso Estado.

Queremos ser o suporte para que o turismo, principalmente o
turismo de negócios em Minas Gerais de fato corresponda às
expectativas.

Nosso diário oficial traz hoje uma notícia muito interessante acerca
de uma pesquisa feita no Rio de Janeiro com os moradores desse
Estado sobre sua preferência por locais onde passar férias, e Minas
Gerais tem sido o destino da grande maioria dos fluminenses que
buscam outro local para momentos de lazer. Isso nos dá a certeza de
que, em conjunto, podemos realizar um ótimo trabalho. Eram essas as
minhas palavras. Obrigado.
* - Sem revisão do orador.

2ª Parte (Ordem do Dia)
1ª Fase

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

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

Leitura de Comunicações
O Sr. Presidente - Comunicação do Deputado Leonardo Moreira,

informando sua desfiliação do PFL e sua filiação ao PTB. Ciente.
Publique-se.

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

do inciso XXXII do art. 232 do Regimento Interno, requerimentos dos
Deputados Carlos Pimenta (17), solicitando desarquivamento dos
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Projetos de Lei nºs 132, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142,
144, 145, 146, 147, 148, 149 e150/2003, e Doutor Viana (8),
solicitando o desarquivamento dos Projetos de Lei Complementar nºs
32/2003 e 51/2004 e dos Projetos de Lei nºs 234, 701, 808, 815, 902 e
1.156/2003.

3ª Parte
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada a esta fase e não

havendo matéria a ser apreciada na 2ª Fase, a Presidência passa à 3ª
Parte da reunião, destinada a comunicações e oradores inscritos.

Leitura de Comunicações
O Sr. Presidente - Comunicação do Deputado Hely Tarqüínio,

informando o falecimento do Sr. Alberto Nunes Davel, ocorrido em
13/2/2007, em Lagoa Formosa. Ciente. Oficie-se.

Oradores Inscritos
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Dalmo Ribeiro Silva.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Sr. Presidente, Sras. Deputadas,
Srs. Deputados, TV Assembléia, meu amigos e minhas amigas, tive
oportunidade de participar, na tarde de ontem, da sessão especial
promovida pelo egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais em
comemoração do centenário de nascimento do advogado e professor
Raymundo Cândido, em concorrida solenidade presidida pelo
Presidente dessa Corte, Desembargador Orlando Adão Carvalho, e
que teve como orador oficial o eminente Desembargador José
Tarcízio de Almeida Melo.

Diante da magnitude do momento, que enalteceu o testemunho de
uma vida devotada ao Direito na sua mais ampla extensão, senti-me
no dever de promover este registro nos anais desta Casa, a fim de
que o Legislativo mineiro também tenha o privilégio de comungar,
ainda que singelamente, dessa homenagem à memória de um grande
cidadão de Minas, que, na síntese objetiva do Desembargador
Orlando Adão, foi “um homem de bem”.

Na realidade, essa síntese tem a presidi-la o exemplo de vida, de
caráter e de dedicação ao trabalho, marcas acentuadas que sempre
cingiram a aura iluminada do Prof. Raymundo Cândido.

Tive o privilégio de testemunhar o trabalho denodado do Dr.
Raymundo Cândido em defesa de seus colegas advogados, quando
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esteve à frente da seção mineira da OAB, no período de 1975 a 1979,
ocasião em que se reafirmou, de forma franca e clara, um dos maiores
defensores da liberdade e da dignidade humana.

Como professor, foi incansável na missão de sublinhar aos seus
alunos as mais elevadas lições de apreço à honra e à ética.

Como pai, soube transmitir à família profundos sentimentos de
respeito e amor ao próximo, qualidades que são sempre ressaltadas
com vibração por seu ilustre filho, Raymundo Cândido Júnior, atual
Presidente de nossa OAB mineira, o qual dignifica sobremaneira o
legado paterno.

Enfim, ao fazer este breve registro, quero mais uma vez valer-me,
com a devida vênia, do pronunciamento do Desembargador Orlando
Adão, que lembrou as seguintes palavras de Pe. Vieira: "Ter nome de
pregador, ou ser pregador de nome, não importa nada; as ações, a
vida, o exemplo, as obras são as que convertem o mundo. O melhor
conceito que o pregador leva ao púlpito, qual cuidais que é? É o
conceito que de sua vida têm os ouvintes".

Sem dúvida, o exemplo de vida do Prof. Raymundo Cândido
contribuiu decisivamente para a formação de inúmeros discípulos,
especialmente entre os lidadores do Direito, o que sobreleva a justeza
da homenagem prestada pelo Judiciário mineiro na tarde de ontem, à
qual acredito o Legislativo mineiro também empresta sua irrestrita
adesão.

Aliás, Sr. Presidente, gostaria de aproveitar o ensejo para saudar o
oportuno artigo da lavra do eminente Presidente do Tribunal de
Justiça, Orlando Adão Carvalho, publicado no último dia 9 no jornal
"Hoje em Dia", intitulado "O Poder Judiciário à luz de Bobbio e Dallari".
Peço vênia a S. Exa. para reproduzir aqui alguns trechos de seu
artigo:

“Como fazer do Judiciário uma instituição que possa tornar mais
iguais os desiguais? Cremos que o primeiro passo é ver, por detrás
das folhas frias do processo, o cidadão que ali está, com seus anseios
e o ávido de justiça. Ver, em cada ação, a dor e a amargura humana,
a última esperança de alento e conforto por parte daqueles que
recorreram à Justiça.

E, vendo a pessoa humana, nossa maneira de atuar será afinada
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com essa realidade.”
Nessa hora em que a comoção toma conta de todo o País, a

convocar-nos para uma caminhada decidida em busca da paz social,
a disposição revelada pelo eminente Presidente da mais alta Corte
mineira, sem dúvida alguma, é uma demonstração de equilíbrio e de
lucidez, tão necessários ao enfrentamento dessa grave questão que
assola todo o Brasil.

Na verdade, S. Exa. ponderou, com muita propriedade, a imperiosa
necessidade de fortalecimento do Poder Judiciário como fundamental
para a consolidação do Estado Democrático de Direito. E, se
desejamos concretamente a vigência desse Estado Democrático,
devemos estar avisados de sua absoluta incompatibilidade com o
atual quadro de violência e criminalidade que intimida os cidadãos de
bem deste país.

É hora de decidida reação! Não podemos simplesmente acomodar-
nos e ignorar o clamor que nos vem de todos os lados, de nossas
pequenas e grandes cidades, das famílias, enfim, do povo mineiro e
brasileiro, que não suporta mais apenas o discurso de ocasião e o
declínio de responsabilidades.

As instituições, em especial o Judiciário, precisam estar munidas de
instrumentos eficazes de repressão e de resistência à criminalidade,
pois, ao contrário disso, irá faltar-nos, a todos nós, indistintamente,
trincheira para combater a violência, a ação implacável e desumana
de criminosos e de grupos organizados para o crime.

Assim, Deputado Doutor Rinaldo, é preciso assegurar ao Poder
Judiciário o exercício, sem percalços, de seu papel central no
equilíbrio social e na harmonia da Nação, única alternativa capaz de
nos conduzir ao destino de paz e de justiça, elementos que devemos
cultivar como princípios basilares e permanentes, fiadores da
estabilidade institucional, da superação dos conflitos e da segurança
da família brasileira.

Encerro minhas palavras, Sr. Presidente, ilustre Deputado Sebastião
Helvécio, com a mesma reflexão de V. Exa., sempre com sua postura
ética e preocupação com a paz social dos mineiros. Temos certeza
absoluta de que esta Casa não haverá de fechar suas portas, fazendo
com que essa caixa de ressonância também contribua de maneira
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eficaz e vigorosa na condução da dignidade humana e,
particularmente, na paz social dos mineiros. Tenho certeza absoluta
de que muito podemos fazer por meio de discussões e
enfrentamentos, de acordo com os códigos que temos e são
reinantes, para disciplinar o sistema penal do Brasil. Podemos afinar
os nossos discursos e oferecer aos mineiros, acima de tudo, uma
garantia e uma qualidade de vida, aquela que precisamos. O
Parlamento mineiro não deixará também de discutir, de refletir e de
contribuir para esse processo importante, contra a violência que
assola diariamente os nossos filhos e a nossa família.

Peço a Deus que abençoe o Parlamento mineiro e as famílias do
nosso Estado, para que essas violências do dia-a-dia possam ser
descortinadas com o fazer do bem, a tranqüilidade e, acima de tudo,
dias melhores, de que precisamos. Essas são as nossas
ponderações. Muito obrigado, ilustre Deputado Sebastião Helvécio.

Encerramento
O Sr. Presidente (Deputado Sebastião Helvécio) - Não havendo

outros oradores inscritos, a Presidência encerra a reunião,
convocando as Deputadas e os Deputados para a reunião ordinária de
amanhã, dia 15, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: ( - A
ordem do dia anunciada é a publicada na edição anterior.). Levanta-se
a reunião.

ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 14/2/2007
Às 15h42min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Antônio Júlio, Délio Malheiros e Walter Tosta, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente “ad
hoc”, Deputado Antônio Júlio, declara aberta a reunião e informa que
não há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião desta Comissão,
informa, ainda, que a reunião se destina a eleger o Presidente e o
Vice-Presidente e programar os trabalhos da Comissão. A seguir,
determina a distribuição das cédulas de votação, devidamente
rubricadas, e convida o Deputado Walter Tosta para atuar como
escrutinador. Apurados os votos, são eleitos para Presidente o
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Deputado Délio Malheiros e para Vice-Presidente o Deputado Carlos
Pimenta, ambos com três votos. Na condição de Presidente “ad hoc”,
o Deputado Antônio Júlio empossa o Deputado Délio Malheiros no
cargo de Presidente. Na oportunidade, fica fixado o horário de
funcionamento das reuniões ordinárias para as quintas-feiras, às
9h30min. 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, 15 de fevereiro de 2007.
Délio Malheiros, Presidente - Antônio Júlio - Sebastião Helvécio.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO SOBRE A INDICAÇÃO Nº 1/2007

Comissão Especial
Relatório

Por meio da Mensagem nº 1/2007, o Governador do Estado, nos
termos do art. 9º da Lei nº 15.298, de 6/8/2004, que “cria a Ouvidoria-
Geral do Estado de Minas Gerais e dá outras providências”, vem
submeter à Assembléia Legislativa a indicação do Sr. Agílio Monteiro
Filho para o cargo de Ouvidor-Geral Adjunto do Estado.

A mensagem foi publicada no “Diário do Legislativo”, em 8/2/2007 e
distribuída a esta Comissão Especial para receber parecer, nos
termos da alínea “c” do inciso I do art. 111, c/c os incisos I e II do §1º
do art. 146 do Regimento Interno desta Casa.

Fundamentação
A Constituição Estadual determina, na alínea “e” do inciso XXIII do

art. 62, que compete privativamente à Assembléia Legislativa aprovar,
previamente, por voto secreto, após argüição pública, a escolha de
titular de cargo, quando a lei o determinar.

O art. 9º da Lei nº 15.298, de 6/8/2004, que cria a Ouvidoria-Geral
do Estado de Minas Gerais e dá outras providências, estabelece que o
Ouvidor-Geral Adjunto será escolhido entre cidadãos com mais de 35
anos, de reputação ilibada e com formação universitária, indicado pelo
Governador do Estado e por ele nomeado, se aprovado pela
Assembléia Legislativa, para mandato de dois anos, admitida uma
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recondução por igual período.
Ainda, sobre o assunto, a mencionada lei, em seu art.10, prevê que

são atividades incompatíveis com o exercício do cargo de Ouvidor-
Geral Adjunto o exercício da advocacia ou de outra atividade
autônoma; a participação em entidade civil, comercial ou fundacional,
na condição de dirigente, administrador, diretor ou sócio gerente, e o
acúmulo de cargo, emprego ou função no serviço público e na
iniciativa privada, exceto nas hipóteses constitucionalmente previstas.

No que concerne aos critérios relativos à idade, ilibada reputação e
formação universitária e indicação pelo Chefe do Poder Executivo, o
indicado preenche os requisitos estabelecidos por lei.

Este parecer foi elaborado de acordo com o que dispõe o inciso I do
art. 146 do Regimento Interno desta Casa, ou seja, após a argüição
pública do indicado e o exame dos requisitos exigidos para o exercício
do cargo de Ouvidor-Geral.

As perguntas feitas pelos argüentes, relativas ao exercício das
competências da Ouvidoria-Geral do Estado, que têm por finalidade
examinar manifestações referentes a procedimentos e ações de
agente, órgão e entidade da administração pública direta e indireta do
Poder Executivo estadual, bem como de concessionário e
permissionário de serviço público estadual, foram de imediato
respondidas pelo candidato, o qual demonstrou ter amplo
conhecimento do assunto e a experiência necessária ao exercício do
cargo de Ouvidor-Geral Adjunto do Estado, último dos requisitos para
aprovação da indicação por esta Casa.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação da indicação contida

na Mensagem nº 1/2007.
Sala das Comissões, 15 de fevereiro de 2007.
Gustavo Valadares, Presidente e relator - Antônio Júlio - Sebastião

Costa - Durval Ângelo.
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 17 DE FEVEREIRO DE 2007

ATAS
ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 15/2/2007
Presidência dos Deputados Tiago Ulisses, Zé Maia, Lafayette de

Andrada e Vanderlei Jangrossi
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase

(Expediente): Ata - Correspondência: Ofício nº 1/2007, do Presidente
do Tribunal de Contas - Ofícios - 2ª Fase (Grande Expediente):
Apresentação  de Proposições: Projeto de Lei Complementar nº
2/2007 - Projetos de Lei nºs 88 a 105/2007 - Requerimentos dos
Deputados Célio Moreira, Célio Moreira e outros, Agostinho Patrús
Filho e outros, Eros Biondini e outros, Sávio Souza Cruz e Vanderlei
Miranda (5), Vanderlei Jangrossi e outros, Zezé Perrella, Domingos
Sávio e outros e Dalmo Ribeiro Silva, das Deputadas Elisa Costa e
Ana Maria Resende e dos Deputados Doutor Viana (11), João Leite
(12), Padre João (6) e Célio Moreira (8) - Comunicações:
Comunicações dos Deputados Elmiro Nascimento, Zezé Perrella e
Luiz Humberto Carneiro - Oradores Inscritos: Discursos da Deputada
Maria Lúcia e dos Deputados Antônio Carlos Arantes, André Quintão e
Carlin Moura - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de
Inscrições - Designação de Comissões: Comissão Especial para
Emitir Parecer  Sobre  a Proposta de Emenda à Constituição nº
1/2007 - Leitura de Comunicações - Despacho de Requerimentos:
Requerimentos da Deputada Ana Maria Resende e dos Deputados
Doutor Viana (11), Célio Moreira (8), João Leite (12) e Padre João (6);
deferimento - Requerimento do Deputado Sebastião Helvécio;
deferimento; discurso do Deputado Sargento Rodrigues - Questão de
ordem - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados e as Deputadas:
Alberto Pinto Coelho - Dinis Pinheiro - Tiago Ulisses - Alencar da

Silveira Jr. - Agostinho Patrús Filho - Almir Paraca - Ana Maria
Resende - André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro -
Antônio Júlio - Arlen Santiago - Bráulio Braz - Carlin Moura - Carlos
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Mosconi - Célio  Moreira  - Deiró Marra - Délio Malheiros - Delvito
Alves - Dimas Fabiano -  Djalma Diniz - Doutor Rinaldo - Durval
Ângelo - Elisa Costa - Elmiro Nascimento - Eros Biondini - Getúlio
Neiva - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gláucia Brandão - Gustavo
Corrêa  -  Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Ivair
Nogueira - Jayro Lessa - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada -
Leonardo Moreira - Luiz Tadeu Leite - Maria Lúcia - Mauri Torres -
Padre João - Paulo Cesar - 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.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Zé Maia) - 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 Sávio Souza Cruz, 2º- Secretário “ad hoc”, procede à

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

- O Deputado Sargento Rodrigues, 1º-Secretário ‘ad hoc”, lê a
seguinte correspondência:

OFÍCIO Nº 1
Do Sr. Eduardo Carone Costa, Presidente do Tribunal de Contas do

Estado, encaminhando o relatório das atividades desenvolvidas por
essa Corte no exercício de 2006. (- À Comissão de Fiscalização
Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição Estadual, c/c o art.
100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

OFÍCIOS
Do Sr. Maurício Campos Jr., Secretário de Defesa Social, solicitando

a nomeação de um representante desta Casa para composição da
Coordenação do Programa Controle de Homicídios - Fica Vivo - para
o exercício de 2007.
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Do Sr. Gismard E. Gomide Guimarães, Oficial de Justiça Avaliador,
solicitando apoio desta Casa à causa dos Oficiais de Justiça
Avaliadores, por meio de apresentação de projeto de lei que favoreça
a aquisição de veículo para exercício de sua função. (- À Comissão de
Administração Pública.)

2ª Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente (Deputado Tiago Ulisses) - A Mesa passa a
receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos
para o Grande Expediente.

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes
proposições:

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 2/2007
Dispõe sobre o pagamento de servidores públicos licenciados para

tratamento de saúde.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica assegurada a gratificação percebida a título de

incentivo à docência ao servidor licenciado pelos motivos de que
tratam as alíneas “d” e “e” do art. 108 da Lei nº 869, de 5 de julho de
1952.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogando-se as disposições em contrário.

Sala das Reuniões, 15 de fevereiro de 2007.
Alencar da Silveira Jr.
Justificação: Governo do Estado, por ato de seu Secretário de

Recursos Humanos e Administração, tem excluído o “pó-de-giz” e o
biênio quando o funcionário está licenciado. Procedimento perverso,
pois é na doença que as pessoas mais necessitam de auxílio
financeiro. Ao sair de licença devido a algum sinistro, o servidor passa
a não contar com o total de seus vencimentos, como se o fato de
adoecer lhe favorecesse o ócio.

Nossos servidores não podem ter este tipo de tratamento, a meu ver
ilegal e desumano. Por esses motivos, conto com o apoio de meus
pares para a aprovação deste projeto de lei complementar.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Administração
Pública e de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art.
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192, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
PROJETO DE LEI Nº 88/2007

Altera a Lei nº 14.937, de 23/12/2003, que dispõe sobre o Imposto
sobre Propriedade de Veículos Automotores - IPVA - e dá outras
providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O § 6º do art. 7º da Lei nº 14.937, de 23/12/2003, passa a

ter a seguinte redação:
“Art. 7º - (...)
§ 6º - Tratando-se de veículo movido a álcool etílico hidratado

combustível ou gasolina-álcool (bicombustível), a base de cálculo fica
reduzida em 30% (trinta por cento).”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 15 de fevereiro de 2007.
Alencar da Silveira Jr.
Justificação: A nova redação que o projeto propõe visa a corrigir

uma distorção que surgiu há alguns anos com o advento de uma nova
tecnologia em matéria de automóveis e seu abastecimento.

Hoje, o mesmo automóvel pode ser movido a gás natural veicular -
GNV - e gasolina, ou a álcool e gasolina, e já se encontra pronto para
entrar no mercado o modelo em que os três combustíveis poderão ser
usados no mesmo veículo. Contudo, essa nova tecnologia gerou
distorções no pagamento do IPVA.

Assim, o contribuinte do bicombustível a álcool e gasolina deverá
pagar o IPVA a álcool, pois, segundo o princípio do tributarismo
brasileiro, deve-se sempre observar o que for benéfico para o
contribuinte, quando houver dúvida.

Diante do exposto, apresentamos este projeto, para adequar a
nossa legislação a essa nova realidade, contando, assim, com a
aprovação dos nobres pares.

- 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 89/2007
Proíbe a venda e o consumo de bebida alcoólica nas dependências

de estádios de futebol das administrações públicas direta e indireta do
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Estado nos dias de jogos.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Ficam proibidos a venda e o consumo de bebida alcoólica

nos estádios de futebol pertencentes às administrações públicas direta
e indireta do Estado, quando da realização de eventos esportivos em
suas dependências.

§ 1º - Esta proibição se estende a uma área de 500 (quinhentos)
metros em volta dos estádios de futebol.

§ 2º - Esta proibição será válida a partir do primeiro minuto do
segundo tempo das partidas de futebol, ou seja, a venda de bebidas
alcoólicas ocorrerá durante os 45 (quarenta e cinco) minutos do
primeiro tempo e durante os 15 (quinze) minutos correspondentes ao
intervalo.

Art. 2º - O descumprimento do disposto no artigo anterior sujeita o
infrator às seguintes penalidades:

I - se consumidor, sua retirada das dependências do estádio e multa;
II - se fornecedor:
a) advertência escrita;
b) multa de até 5.000 Ufemgs (cinco mil Unidades Fiscais do Estado

de Minas Gerais);
c) apreensão do produto;
d) suspensão temporária de atividades;
e) rescisão contratual.
Parágrafo único - A sanção imposta ao fornecedor será aplicada e

graduada de acordo com a gravidade da infração e poderá ser
cumulativa, assegurando-se o devido processo administrativo.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 15 de fevereiro de 2007.
Alencar da Silveira Jr.
Justificação: A violência perpetrada por verdadeiras gangues de

baderneiros, quando da realização de partidas de futebol em Minas
Gerais, ou em outras unidades da Federação, tem-se tornado
problema de ordem pública e está a demandar urgentes providências
para se coibirem abusos. Em contatos com pessoas ligadas à área,
para debater o problema, pude constatar que tal vandalismo está
diretamente ligado ao consumo de bebida alcoólica. Concluí, assim,
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pela necessidade de apresentação deste projeto de lei, que tem tido
grande apoio. Esta lei atende ao apelo dos torcedores, garantindo a
segurança dos jogos, principalmente nos términos das partidas de
futebol. Fazendo com que o futebol volte a ser um prazer e não um
perigo à população. Contamos, pois, com o apoio de nossos pares à
aprovação deste projeto de lei, que vai ao encontro dos maiores
interesses do esporte mineiro, motivando, aliás, o retorno aos estádios
dos que os abandonaram em face do perigo que a violência
representa para a sua integridade física.

- 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 90/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 3.816/2006)

Dispõe sobre a proibição da permanência de pessoas nos veículos
automotores e em motocicletas durante o abastecimento nos postos
de combustíveis do Estado de Minas Gerais.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica proibida a permanência de pessoas dentro dos veículos

e em motocicletas durante o abastecimento nos postos de
combustíveis do Estado de Minas Gerais.

Parágrafo único - Durante a realização do abastecimento, o
motorista e os demais passageiros deverão permanecer a no mínimo
3m (três metros) de distância dos veículos que estiverem sendo
abastecidos.

Art. 2º - Os proprietários dos postos de serviço de abastecimento de
combustíveis do Estado de Minas Gerais deverão afixar placas
educativas nos estabelecimentos informando a proibição a que se
refere o art. 1º desta lei.

Art. 3º - O descumprimento do disposto nesta lei sujeitará os
infratores às seguintes penalidades:

I - advertência, na primeira ocorrência;
II - multa no valor de 1.000 Ufemgs (mil Unidades Fiscais do Estado

de Minas Gerais), na segunda ocorrência;
III - multa equivalente ao dobro da prevista no inciso II, nas

ocorrências subseqüentes.
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Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 15 de fevereiro de 2007.
Alencar da Silveira Jr.
Justificação: A proibição da permanência de pessoas dentro dos

veículos e em motocicletas durante o abastecimento nos postos de
combustíveis se faz necessária visando garantir a segurança e a
tranqüilidade da população. Durante o abastecimento, veículos
automotores e motocicletas emanam gases que possuem alto
potencial explosivo, assim como os outros líqüidos inflamáveis, que
em contato com uma fonte de ignição podem vir a causar acidentes.

A imprensa tem veiculado notícias sobre o assunto, devido às
constantes ocorrências de acidentes, que infelizmente têm causado
várias mortes, fato que preocupa cidadãos, autoridades, proprietários
de postos e funcionários.

Conto com o apoio dos nobres colegas nesta iniciativa.
- 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 91/2007
Dispõe sobre a concessão de incentivos fiscais com o objetivo de

estimular, criar e amparar entidades públicas atuantes nas áreas de
saúde, educação e assistência social no Estado.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Ficam estabelecidas normas de incentivo fiscal às pessoas

jurídicas que ampararem entidades públicas atuantes nas áreas de
saúde, educação e assistência social no Estado.

I - Considera-se amparo todo e qualquer estímulo que vise à
criação, à ampliação, à reestruturação e à manutenção, de ordem
material, a qualquer entidade pública relacionada no art. 2º desta lei.

II - Serão estabelecidos em regulamento os requisitos e as
condições exigidos para que as entidades públicas atuantes nas áreas
de saúde, educação e assistência social recebam os benefícios desta
lei.

Art. 2º - Poderão ser beneficiadas por esta lei as entidades públicas
atuantes em hospitais e maternidades, hospitais psiquiátricos, asilos,
orfanatos, creches, centros de reabilitação para menores, centros
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educacionais para crianças autistas e para portadores da síndrome de
Down e escolas públicas.

Parágrafo único - Somente poderão ser beneficiadas pelos
incentivos desta lei entidades públicas, sendo vedada a concessão de
incentivo às entidades particulares e com fins lucrativos.

Art. 3º - Os contribuintes do Imposto sobre Operações Relativas à
Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS -
que ampararem financeiramente entidades públicas atuantes nas
áreas de saúde, educação e assistência social poderão deduzir do
valor do imposto devido mensalmente os recursos aplicados nas
entidades cadastradas, na forma e nos limites estabelecidos por esta
lei.

§ 1º - a dedução será efetivada a cada mês, não podendo exceder a
4% (quatro por cento) do valor do ICMS devido no período, até atingir
o valor total dos recursos dedutíveis.

§ 2º - A dedução somente poderá ser iniciada pelo contribuinte trinta
dias após o efetivo repasse dos recursos às entidades.

Art. 4º - A soma dos recursos do ICMS disponibilizados pelo Estado
para efeito do art. 3º não poderá exceder, relativamente ao montante
da receita líquida anual do imposto, aos seguintes percentuais:

I - 0,15% (zero vírgula quinze por cento) no exercício de 1998;
II - 0, 20% (zero vírgula vinte por cento) no exercício de 1999;
III - 0,25% (zero vírgula vinte e cinco por cento) no exercício de

2000;
IV - 0,30% (zero vírgula trinta por cento) no exercício de 2001 e

seguintes.
Parágrafo único - Atingido o limite previsto neste artigo, o amparo à

entidade aprovado deverá guardar o exercício fiscal seguinte para
receber o incentivo.

Art. 5º - O contribuinte com débito tributário inscrito em dívida ativa
até 31 de dezembro de 1996 poderá quitá-lo com desconto de 30%
(trinta por cento) desde que ampare financeiramente entidade pública
atuante nas áreas de saúde e educação, nos termos deste artigo.

§ 1º - Para obter o benefício previsto no "caput" deste artigo, o
contribuinte apresentará requerimento à Secretaria de Estado de
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Fazenda e, no prazo de cinco dias do seu deferimento, deverá efetuar
o recolhimento do valor obtido após o desconto, nestas condições:

I - 70% (setenta por cento) serão recolhidos por meio de Documento
de Arrecadação Estadual - DAE -, observada a legislação sobre o
pagamento de tributos estaduais;

II - 30% (trinta por cento) serão repassados diretamente pelo
contribuinte à entidade previamente aprovada por meio de cheque
nominal depositado em conta bancária de que esta seja titular,
observadas, ainda, outras condições inscritas em regulamento.

§ 2º - Os recolhimentos que estão dispostos no parágrafo anterior
poderão, a critério da Secretaria de Estado de Fazenda, ser efetuados
parceladamente, na forma e no prazo previstos em regulamento.

§ 3º - A apresentação do requerimento a que se refere o § 1º deste
artigo importa na confissão do débito tributário.

§ 4º - O disposto neste artigo não se aplica ao crédito inscrito em
dívida ativa decorrente de ato praticado com evidência de dolo, fraude
ou simulação pelo sujeito passivo.

Art. 6º - Não farão parte desta lei as microempresas e as empresas
de pequeno porte de que trata o Anexo X do Regulamento do ICMS,
aprovado pelo Decreto nº 38.104, de 28 de junho de 1996.

Art. 7º - Para receber apoio financeiro com recursos provenientes da
aplicação desta lei, a entidade deverá ser previamente aprovada pela
Secretaria de Estado de Saúde, ou pela Secretaria de Estado de
Educação, ou pela Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência
Social, conforme a natureza da entidade.

§ 1º - Apresentada a qualquer uma das Secretarias citadas no
"caput" deste artigo, a entidade será apreciada por comissão técnica,
no prazo e na forma estabelecidos em regulamento.

§ 2º - Terá prioridade para exame a entidade que contenha a
intenção do contribuinte em apoiá-la financeiramente.

§ 3º - É vedada a concessão do incentivo previsto nesta lei a
entidade fora do Estado.

Art. 8º - O contribuinte ou a entidade que utilizar indevidamente os
benefícios desta lei, mediante fraude ou dolo, fica sujeito a:

I - multa correspondente a duas vezes o valor que deveria ter sido
efetivamente aplicado ao amparo, sem prejuízo de outras sanções
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civis, penais ou tributárias;
II - pagamento da dívida tributária de que trata o "caput" do art. 5º

acrescida dos encargos previstos em lei.
Art. 9º - As entidades públicas atuantes nas áreas de saúde e

educação terão acesso, em todos os cíveis, à documentação referente
ao benefício instituído por esta lei.

Art. 10 - Os procedimentos necessários ao fiel cumprimento desta lei
serão regulamentados pelo Poder Executivo no prazo de sessenta
dias contados da data de sua publicação.

Art. 11 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 15 de fevereiro de 2007.
Alencar da Silveira Jr.
Justificação: Objetiva este projeto de lei conceder incentivos fiscais

para estimular a criação e o amparo de entidades públicas atuantes
nas áreas de saúde e educação em Minas Gerais.

Ao estabelecer que os contribuintes do ICMS podem deduzir do
valor do imposto devido mensalmente os recursos aplicados em
entidades públicas que atuam nas áreas de saúde e educação, o
projeto tem largo alcance social: beneficia, ao mesmo tempo, o doador
e o recebedor.

É de amplo conhecimento o fato de que as mencionadas entidades
padecem de crônica falta de recursos, convivendo com dificuldades
desafiadoras, governo após governo. Ao criar uma fonte alternativa de
recursos para elas, este projeto de lei vem ao encontro das aspirações
humanitárias mais genuínas do povo mineiro, sempre solícito com
seus semelhantes. Dessa forma, o poder público e, em especial, esta
Casa não podem furtar-se ao apelo desta nobre causa.

Pela oportunidade, contamos com o apoio dos nobres pares à
aprovação deste projeto.

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

PROJETO DE LEI Nº 92/2007
Estabelece normas de fiscalização nos postos de fiscalização da

Receita Estadual.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º - Fica o agente da Polícia Militar, dos postos de fiscalização
de estradas da Secretaria de Estado da Fazenda, obrigado à
identificar na nota fiscal o condutor da carga.

Parágrafo único - A identificação de que trata o artigo deverá conter
os seguintes dados:

I - nome do condutor;
II - número da Carteira de Identidade;
III - placa do veículo e do Renavam;
IV - número da Carteira Nacional de Habilitação.
Art. 2º - No caso de notas fiscais de estabelecimentos de outros

Estados nas quais o documento fiscal não tenha campo próprio, nos
termos desta lei, os dados a que se refere o artigo deverão ser
apostos no verso da via nota fiscal, que é retida pela fiscalização.

Art. 3º - As autorizações emitidas pelas Administrações Fazendárias
para confecção de notas fiscais serão feitas com as alterações do
Anexo desta lei.

Art. 4º- As empresas que deixarem de preencher os dados no
campo próprio constante no Anexo desta lei ficam sujeitas a multa de
60 Ufmgs (sessenta Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais).

Art. 5º - Os recursos financeiros das multas de que trata o artigo
anterior serão utilizados no combate ao roubo de cargas.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 15 de fevereiro de 2007.
Alencar da Silveira Jr.
Justificação: Este projeto de lei tem o objetivo de criar mais uma

forma de intimidação do roubo de cargas no Estado.
Hoje uma carga que é roubada passa pelos postos de fiscalização

fazendária do Estado, com a nota fiscal e origem, que é carimbada,
após a retenção de uma via.

Ao se determinar que, em campo próprio ou no verso da nota fiscal,
seja identificado o condutor da carga, passamos a ofertar à polícia
pista concreta do roubo da carga e do veículo.

Com muita freqüência, a polícia tem detectado a passagem de
determinada carga roubada pelo posto de fiscalização fazendário.

Sendo assim e verificando que esses dados muito contribuirão para
coibir grande parcela de roubos de carga em Minas Gerais, peço a
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meus pares o apoio necessário à aprovação desta matéria.
Anexo

(a que se refere o art. 3º)
Condutor:
Cart. Nac. Carteira de Placa nº Renavam nº Visto do PM
Habilitação nº Identidade nº
- 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 93/2007
Altera a redação do inciso II, do art. 10 da Lei nº 13.437, de 30 de

dezembro de 1999.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Os dispositivos abaixo relacionados da Lei nº 13.437, de 30

dezembro de 1999, passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 10 - (...)
II - que tenha sido desmembrada ou resulte de desmembramento de

outra empresa ou da transmutação de qualquer de seus
estabelecimentos em empresa autônoma, salvo se o fato tiver ocorrido
até 31 de dezembro de 2000;

(...)
§ 4º - Excetua-se do disposto no inciso II deste artigo o

desmembramento resultante de herança ou de cisão da sociedade
comercial em que cada sócio continue administrando a sua empresa
separadamente.”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 15 de fevereiro de 2007.
Alencar da Silveira Jr.
Justificação: Considerada a retração vivida pelo segmento, faz-se

necessária a atualização da data definida no inciso II, do art. 10, da
Lei nº 13.437, de 30/12/99, para melhor adequá-lo à realidade
mercadológica, econômica e financeira vivida pelas microempresas e
pelas empresas de pequeno porte do nosso Estado.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Turismo e de
Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art.
102, do Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 94/2007
Dispõe sobre a adaptação ou a construção de banheiros masculino

e feminino destinados às pessoas portadoras de deficiência, nos
estabelecimentos comerciais com área superior a 100 m2 (cem
metros quadrados), no âmbito do Estado de Minas Gerais.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituída nos estabelecimentos comerciais, com área

superior a 100 m2 (cem metros quadrados), a adaptação ou a
construção de banheiros masculino e feminino para uso das pessoas
portadoras de deficiência, no âmbito do Estado de Minas Gerais.

Parágrafo único - Os estabelecimentos comerciais a que se refere
este artigo compreendem restaurantes, bares, lanchonetes e
congêneres.

Art. 2º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 90
dias a contar da data de sua publicação.

Art. 3º - Fica estabelecido o prazo de 180 dias após a sua
regulamentação para a adequação do que dispõe o art. 1º desta lei.

Art. 4º - O descumprimento desta lei implicará na multa de 100
Ufemgs (cem Unidades Fiscal do Estado de Minas Gerais).

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 15 de fevereiro de 2007.
Alencar da Silveira Jr.
Justificação: A Constituição da República Federativa do Brasil

determina em seu art. 24, inciso XIV, que compete à União, aos
Estados e ao Distrito Federal legislarem concorrentemente sobre
proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiência.
Quando falamos em integração social, estamos nos referindo a lazer,
cultura e atividades pessoais. Nesse sentido, é mister que se pense
em adaptações de acesso, também em bares, lanchonetes,
restaurantes e congêneres para que as pessoas portadoras de
deficiência tenham realmente garantidos e respeitados seus direitos
de cidadão. O presente projeto de lei visa a garantir os direitos
constitucionais das pessoas portadoras de deficiência, com evidente
repercussão na área social, motivo pelo qual esperamos contar com o
apoio dos colegas parlamentares à sua aprovação.

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

PROJETO DE LEI Nº 95/2007
Dispõe sobre a isenção de taxa de inscrição em processo seletivo

para ingresso em curso superior de entidade de ensino mantida pelo
Estado.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica isento do pagamento de taxa de inscrição em processo

seletivo para ingresso em curso superior de entidade de ensino
mantida pelo Estado o aluno pertencente a família cuja renda “per
capita” não exceda 80% (oitenta por cento) do salário mínimo.

Parágrafo único - A comprovação de renda a que se refere o “caput”
deste artigo será feita nos termos de regulamento.

Art. 2º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
noventa dias contados da data de sua publicação.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor no ano fiscal seguinte ao de sua
publicação.

Sala das Reuniões, 15 de fevereiro de 2007.
Alencar da Silveira Jr.
Justificação: Como é de todos sabido, vivemos uma crise econômica

de grandes proporções, da qual o desemprego é a marca mais visível
e perversa. Um curso superior é o caminho que pode levar milhares
de jovens a encontrar uma oportunidade única de ingresso no
mercado de trabalho. Muitas vezes, porém, o jovem é impedido até
mesmo de tentar o ingresso nas universidades, por não ter condições
de arcar com o custo da inscrição nos processos seletivos,
conhecidos genericamente como exames vestibulares.

O que se pretende, com este projeto, ora submetido à arguta
apreciação de nossos pares, é justamente corrigir essa distorção,
possibilitando ao aluno egresso de escola pública de nível médio
disputar, em igualdade de condições, as vagas existentes nas
universidades mantidas pelo Estado.

Contamos com a aprovação de nossos 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
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art. 102, do Regimento Interno.
PROJETO DE LEI Nº 96/2007

Dispõe sobre os locais de culto nos estabelecimentos penitenciários
do Estado.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O “caput” do art. 72 da Lei nº 11.404, de 25 de janeiro de

1994, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 72 - Os estabelecimentos penitenciários, além de casa, sistema

de energia, reservatório de água, quadras poliesportivas, locais para a
guarda militar e para os agentes prisionais, disporão de dependências
para administração, assistência médica, assistência religiosa, gabinete
odontológico, ensino, serviços gerais e visita de familiares, bem como
de almoxarifado, celas individuais, alojamento coletivo e biblioteca.”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 15 de fevereiro de 2007.
Alencar da Silveira Jr.
Justificação: A Constituição Federal, no art. 5º, VII, assegura, nos

termos da lei, a prestação de assistência religiosa aos internos em
estabelecimentos prisionais. A Constituição do Estado, no art. 4º, § 7º,
I, reafirma expressamente esse direito.

A Lei nº 11.404, de 1994, que contém normas de execução penal,
em vários dispositivos e, especialmente no art. 60, regulamenta de
modo adequado a prestação de assistência religiosa aos presos.

Entretanto, há uma incoerência no texto legal, que pode ser sanada:
não há previsão de instalações adequadas para a prestação de
serviços de natureza religiosa, os quais, como se sabe, demandam
espaço próprio e adequado, capaz de propiciar tranqüilidade, calma e
paz para a reflexão. Assim sendo, apresentamos este projeto de lei,
que visa sanar a contradição encontrada no texto legal, com a
esperança de que, no futuro, o comando normativo seja efetivamente
implantado por aqueles que devem cumprir as leis.

- 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 97/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 2.097/2005)
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Dispõe sobre a gratuidade e a responsabilidade dos serviços de
estacionamento de veículos em “shopping centers” e centros
comerciais afins e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Os “shopping centers” e centros comerciais afins que

possuam locais para estacionamento de veículos ou que disponham
de tal serviço não poderão cobrar nenhuma taxa, sob qualquer
pretexto, por esse serviço, a seus clientes e associados.

Art. 2º - Deverá ser exigida do cliente, como comprovante de compra
no estabelecimento ou pelo uso de serviço nele oferecido, a
apresentação de nota fiscal ou nota de serviço ou “ticket” de caixa
registradora, com data correspondente à compra no “shopping center”.

Parágrafo único - Caso não seja apresentado o comprovante de
compra mencionado no art. 2º desta lei, fica facultada a cobrança do
estacionamento, a qual não poderá ultraspassar o valor de R$ 2,00
(dois reais) por hora.

Art. 3º - Os “shopping centers” e centros comerciais afins deverão
manter controle para identificação dos veículos e de seus respectivos
horários de entrada e saída do estacionamento.

Parágrafo único - Deverá ser fornecido ao condutor um documento
com registro de identificação do veículo, nele constando o período de
permanência no estacionamento.

Art. 4º - Os “shopping centers” e centros comerciais, referidos no
“caput” do art. 1º, que não cumprirem esta lei estarão sujeitos a multa,
de 100 (cem) UFIRs, por infração cometida.

Parágrafo único - Em caso de reincidência, a multa será dobrada,
sucessivamente.

Art. 5º - As multas previstas no art. 4º serão aplicadas por órgão
designado pela Secretaria de Estado de Fazenda.

Parágrafo único - A fiscalização será realizada por órgão designado
pela Secretaria de Estado de Fazenda.

Art. 6º - Os “shopping centers” terão o prazo de 30 dias para se
adaptarem a esta lei, contados da data de sua publicação.

Art. 7 º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 15 de fevereiro de 2007.
Alencar da Silveira Jr.
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Justificação: O objetivo principal deste projeto é assegurar o direito
do consumidor com relação ao desrespeito sofrido nos “shopping
centers” e estabelecimentos afins, pela cobrança pelo uso de seus
estacionamentos.

Uma vez que a oferta do estacionamento é um ônus do comerciante,
que por liberalidade proporciona maior comodidade e segurança aos
seus clientes, o retorno é obtido por meio do fluxo de pessoas em seu
estabelecimento.

Outrossim, o estacionamento oferecido pelos “shopping centers” é
uma vantagem competitiva, voltada a atrair fregueses e clientes, em
detrimento dos estabelecimentos que não possuem tal comodidade.
Atualmente, os “shopping centers” e estabelecimentos afins passaram
a cobrar tal serviço, visando a apenas lucro.

As despesas para a manutenção e administração desses locais de
estacionamentos, inseridas no total dos custos dos referidos
estabelecimentos, refletem-se, inevitavelmente, nos preços e nas
tarifas de seus serviços e produtos. Assim, o cliente paga em dobro
por um serviço que deveria ser gratuito.

Na realidade, o que tem ocorrido é a venda casada, uma vez que o
consumidor, ao adquirir determinado produto ou serviço nos “shopping
centers”, é obrigado a pagar por outro serviço que é o
estacionamento, prática essa proibida pelo Código de Defesa do
Consumidor, que em seu art. 39, inciso I, dispõe:

“É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços condicionar o
fornecimento de produtos ou serviços ao fornecimento de outro
produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites
quantitativos.”.

Da mesma forma, o art. 5º, inciso XXXII, da Constituição Federal
determina que é função do Estado promover, na forma da lei, a defesa
do consumidor. Na hipótese, a venda casada é uma prática abusiva,
que fere frontalmente o código de defesa do consumidor, cabendo ao
Estado a intervenção, a fim de garantir seus direitos.

Portanto, considerando-se que os custos da manutenção dos
estacionamentos são somados ao total de custos dos referidos
estabelecimentos, não é justificável a cobrança.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo
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Deputado Weliton Prado. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 79/2007 nos
termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 98/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 2.073/2005)

Dispõe sobre a gratuidade dos serviços de estacionamento nos
Shopping Centers e Hipermercados.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica assegurado o estacionamento gratuito de veículos nos

shopping centers e hipermercados para o consumidor que efetuar,
nesses empreendimentos, compras de valor não inferior àquele
cobrado pelo serviço.

§ 1º - Só será reconhecido o direito, previsto no “caput”, do
consumidor que apresentar as notas fiscais relativas às compras
efetuadas.

§ 1º - O direito reconhecido pelo “caput” será exercido na mesma
data em que forem efetuadas as compras e pelo prazo máximo de
cinco horas.

Art. 2º - Os empreendimentos a que se refere o art. 1º adotarão
sistemas aptos a demostrar, de modo imediato e preciso, o tempo de
permanência de veículos nos seus pátios de estacionamento.

Art. 3º - Excedidos os limites de tempo fixados no § 2º do art. 1º, os
serviços de estacionamento serão pagos segundo a tabela de preços
normal vigente no estabelecimento, vedada a cobrança de qualquer
acréscimo.

Art. 4º - Os empreendimentos ficam obrigados a dar ampla
publicidade interna ao direito reconhecido por esta lei.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 15 de fevereiro de 2007.
Gustavo Valadares
Justificação: O projeto de lei ora proposto tem por objetivo a

disciplina em relação ao estacionamento de veículos nos pátios
mantidos pelos shopping centers e hipermercados.

A princípio, mesmo que a matéria se apresente como de “interesse
local”, resta dizer que ao fixar limites ao poder de cobrança dos
shopping centers e hipermercados, o legislativo estadual utiliza-se da
competência que lhe é reconhecida pelo art. 24, V, da Constituição
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Federal.
Assim, temos que, ao incluir “proteção e o consumo” na esfera de

competência concorrente, a Carta Política pátria permite ao legislador
estadual disciplinar as relações entre o produtor e o consumidor,
tendo em vista a proteção deste último, o que é perfeitamente
coerente com o que dispõe o art. 24, VIII da Constituição Federal, que
confere também à União e aos Estados, concorrentemente, o poder
de legislar sobre a “responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao
consumidor, a bens e direitos de valor artístico, histórico, turístico e
paisagístico”.

Destarte, ao legislar sobre serviços prestados pelos shopping
centers e hipermercados exclusivamente com o propósito de instituir
proteção eficaz ao consumidor, o legislador não invadirá a órbita do
interesse local nem tampouco o campo do direito comercial, privativo
da União.

Por outro lado, no que importa ao conteúdo da proposição, ela
protege os direitos do consumidor sem impor ônus excessivo ao
estabelecimento comercial. De um lado, confere o direito ao
estacionamento gratuito; por outro, restringe o exercício do mesmo
direito àquele que gastar no estabelecimento uma soma que, a nosso
juízo, assegura a perfeita correlação entre o benefício concedido e o
proveito mercantil por ele produzido.

Assim, propomos aos nobres companheiros a apreciação desta
propositura, requerendo, em benefício de todos os cidadãos mineiros,
que se dignem em aprová-la.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo
Deputado Weliton Prado. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 79/2007, nos
termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 99/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 2.724/2005)

Altera a Lei nº 10.745, de 25 de maio de 1992, que dispõe sobre o
reajustamento dos símbolos, dos níveis de vencimento e dos
proventos do pessoal civil e militar do Poder Executivo e dá outras
providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O art. 48 da Lei nº 10.745, de 25 de maio de 1992, alterado
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pela Lei nº 11.542, de 22 de abril de 1994, passa a vigorar acrescido
do seguinte parágrafo:

“Parágrafo único - Faz jus à concessão do vale-alimentação o
servidor que esteja no efetivo exercício do cargo ou da função pública
nos Municípios que compõem as regiões metropolitanas de Belo
Horizonte e do Vale do Aço e também os Municípios de Araguari,
Barbacena, Conselheiro Lafaeite, Divinópolis, Governador Valadares,
Itabira, Juiz de Fora, Montes Claros, Passos, Patos de Minas, Sete
Lagoas, Poços de Caldas, Pouso Alegre, Teófilo Otoni, Uberaba,
Uberlândia e Varginha.”.

Art. 2º - O art. 49 da Lei nº 10.745, de 25 de maio de 1992, passa a
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 49 - Será concedido ao servidor público estadual vale-
transporte para utilização efetiva em despesas de deslocamento
residência-trabalho e vice-versa, através do sistema de transporte
coletivo público, gerido diretamente ou mediante concessão ou
permissão de linhas regulares e com tarifas fixadas pela autoridade
competente.

§ 1º - O vale-transporte será pago mensalmente e de forma
antecipada e, em pecúnia, mediante inclusão na folha de pagamento
ou entregue em bilhetes emitidos pela empresa operadora do sistema
de transporte no Município.

“§ 2º - O valor do vale-transporte será o da tarifa vigente no
Município.”.

Art. 3º - O art. 50 da Lei nº 10.745, de 25 de maio de 1992, passa a
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 50 - O vale-alimentação, pago mediante inclusão na folha de
pagamento, terá seu valor reajustado anualmente, conforme a
variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA -, medido
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE -, ou outro
que venha a substituí-lo.

Parágrafo único - O valor do vale-alimentação será fixado, para o
exercício de 2006, em R$ 5,00 (cinco reais) por dia de trabalho.”.

Art. 4º - O Poder Executivo promoverá, para atender aos dispositivos
desta lei, a readequação dos regulamentos em vigor no prazo de
noventa dias.
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Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,
produzindo os efeitos a que se destina a partir do exercício de 2006.

Sala das Reuniões, 15 de fevereiro de 2007.
Weliton Prado
Justificação: O projeto em causa visa a dispor sobre o vale-

alimentação e o vale-transporte devido aos servidores da
administração direta e indireta do Estado de Minas Gerais. A
proposição altera a Lei nº 10.745, de 25 de maio de 1992, que dispõe
sobre o reajustamento dos símbolos, dos níveis de vencimento e dos
proventos do pessoal civil e militar do Poder Executivo e dá outras
providências.

O vale-alimentação, previsto na legislação estadual, está
regulamentado pelo Decreto nº 37.283, de 3/10/95. De acordo com o
decreto, têm direito ao vale-alimentação apenas os servidores das
cidades que compõem a Região Metropolitana de Belo Horizonte e
também Divinópolis, Governador Valadares, Ipatinga, Juiz de Fora,
Montes Claros, Sete Lagoas, Teófilo Otoni, Uberaba e Uberlândia.
Estamos propondo a extensão do benefício aos servidores das
cidades que integram as regiões metropolitanas do Estado e aqueles
das cidades com mais de cem mil habitantes, o que constitui
estimativa oficial do IBGE.

Além disso, o projeto propõe que o valor do vale-alimentação seja
definido em lei para o exercício de 2006 e determina um reajuste
anual segundo a variação do IPCA - Índice de Preços ao Consumidor
Amplo -, medido pelo IBGE. Importante ressaltar que o valor atual do
vale-alimentação está fixado em R$ 2,50 (dois reais e cinqüenta
centavos), completamente defasado, razão pela qual sugerimos o
valor de R$ 5,00 (cinco reais) por dia de trabalho.

Com relação ao vale-transporte, a proposta regulamenta o direito do
servidor nas situações em que o deslocamento do servidor de sua
residência até o local de trabalho tenha de ser feito, necessariamente,
pela utilização do sistema de transporte coletivo.

Trata-se apenas de trazer, portanto, ao escopo da lei, a
regulamentação de um direito assegurado por normas esparsas,
baseado inclusive nos dispositivos da Lei Federal nº 7.418, de
16/12/85, que dispõe sobre o vale-transporte para os servidores da
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União.
O motivo dessa proposição é a recém-aprovação da tabela salarial

dos servidores da educação básica, educação superior e saúde, pela
Assembléia Legislativa, que, infelizmente, não contribuiu para a
valorização necessária do servidor públco.

Por essas razões é imperiosa a necessidade de aprovarmos este
projeto o quão antes possível, como uma medida de justiça com a
população mineira, corroborando no esforço para assegurar melhores
condições de vida e de trabalho aos servidores públicos do Estado de
Minas Gerais.

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

PROJETO DE LEI N° 100/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 2.793/2005)

Dispõe sobre os direitos e deveres dos estudantes e das entidades
estudantis.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Capítulo I

Das Disposições Iniciais
Art. 1º - Esta lei dispõe sobre os direitos e deveres dos estudantes e

das entidades estudantis no Estado de Minas Gerais.
Parágrafo único - Os dispositivos desta lei aplicam-se às instituições

educacionais integrantes do Sistema Estadual de Educação.
Capítulo II

Dos Direitos e Deveres Dos Estudantes
Art. 2º - São direitos dos estudantes:
I - usufruir de uma educação de qualidade de acordo com o previsto

na lei, em condições de efetiva igualdade de oportunidades no acesso
e permanência;

II - usufruir de um ambiente escolar e de um projeto educativo que
proporcionem as condições para o seu pleno desenvolvimento físico,
intelectual, moral, cultural e cívico, para a formação de sua
personalidade e de sua capacidade de auto-aprendizagem e de crítica
consciente;

III - ver reconhecidos e valorizados o mérito, a dedicação e o esforço
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no trabalho e no desempenho escolar e ser estimulados a se aplicar;
IV - usufruir de horário escolar adequado à série que freqüentam,

bem como de um planejamento equilibrado das atividades curriculares
e extracurriculares, especialmente das que contribuem para o
desenvolvimento cultural;

V - ser tratados com respeito e correção por qualquer membro da
comunidade escolar;

VI - ter salvaguardada a sua segurança na escola e respeitada a sua
integridade física e moral;

VII - ser assistidos, de forma pronta e adequada, em caso de
acidente ou doença súbita, ocorrida ou manifestada no decorrer das
atividades escolares;

VIII - beneficiar-se, no âmbito dos serviços de ação social escolar,
de apoios concretos que lhes permitam superar ou compensar as
carências sociofamiliares, econômicas ou culturais que dificultem o
acesso e a permanência na escola ou o processo de aprendizagem;

IX - beneficiar-se de outros apoios específicos, em suas
necessidades escolares ou em sua aprendizagem, através de serviços
de psicologia e orientação ou de outros serviços especializados de
apoio educativo;

X - assistir às aulas, mesmo que cheguem atrasados e tenham falta;
XI - optar livremente por atividades de complemento curricular ou

disciplinas optativas, acessíveis na escola;
XII - ser informados sobre o seu plano de estudos, os objetivos

essenciais de cada disciplina e os critérios de avaliação em linguagem
adequada à sua idade e ao nível de ensino freqüentado;

XIII - ser informado sobre matrículas, disciplinas optativas e apoios
socioeducativos;

XIV - ver garantida a veracidade das informações constantes de seu
registro ou histórico escolar individual;

XV - eleger os seus representantes para as entidades estudantis,
colegiados e conselhos, bem como candidatar-se e ser eleitos a
qualquer um desses cargos;

XVI - participar, através de seus representantes, nos órgãos de
administração e gestão da instituição educacional, na criação e
execução do respectivo projeto político-pedagógico, bem como na
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elaboração do regimento interno;
XVII - ser ouvidos, através de seus representantes, sobre assuntos

que lhes digam respeito e apresentar sugestões de atividades ou
críticas sobre o funcionamento da instituição;

XVIII - recorrer à direção do estabelecimento educacional, para
resolver quaisquer problemas que surjam na instituição, de natureza
coletiva ou individual;

XIX - requerer transferência ou trancamento de matrícula,
independentemente do pagamento de taxas ou, na forma da
legislação em vigor, da quitação de dívidas;

XX - receber os instrumentos e resultados avaliadores e, se
discordar, recorrer dos atos e resultados avaliadores;

XXI - organizar e participar em iniciativas que promovam a formação
e ocupação de tempos livres;

XXII - freqüentar a biblioteca e as instalações sociodesportivas, nos
dias e horários permitidos, inclusive nos finais de semana, na forma
do regimento do estabelecimento de ensino.

§ 1º - Os estudantes terão, na forma do regimento da instituição
educacional, direito a realizar avaliação escolar anual do corpo
docente, da infra-estrutura escolar e dos conteúdos curriculares.

§ 2º - Os estudantes com necessidades educacionais especiais
terão atendimento especializado, na forma do regimento.

§ 3º - Os estudantes do ensino fundamental e médio que
demonstrarem insuficiência de recursos, quando houver falta de vagas
e de cursos regulares da rede pública em sua localidade de
residência, farão jus a bolsas de estudo, na forma da Lei nº 10.638, de
17 de janeiro de 1992.

Art. 3º - A falta do estudante é abonada, nos seguintes casos:
I - doença, declarada pelos pais ou responsáveis, se determinar

ausência de um ou dois dias letivos, e por médico, se determinar
ausência igual ou superior a três dias;

II - falecimento de familiar, afim ou consangüíneo até o 3º grau, se a
ausência for por até três dias letivos;

III - nascimento de irmão, no dia do nascimento e no dia
imediatamente posterior, ou de filho, se a ausência for por até cinco
dias letivos;
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IV - ato decorrente da religião por ele professada, desde que não
possa efetuar-se fora do período das atividades letivas e corresponda
a uma prática comumente reconhecida como própria dessa religião;

V - participação em provas desportivas, eventos culturais, reuniões
de colegiados ou conselhos da instituição ou congressos estudantis;

VI - cumprimento de obrigações legais.
§ 1º - As faltas serão abonadas, mediante justificativa, com a

indicação do dia e motivo da ausência e documento comprobatório,
apresentada pelos pais ou responsáveis ou pelo aluno, quando maior
de idade, à direção da instituição ou ao professor.

§ 2º - A mãe estudante terá direito a regime especial de aulas e
provas, na forma da legislação, assegurado um período de
afastamento das atividades presenciais equivalente ao da licença-
maternidade.

Art. 4º - São deveres dos estudantes:
I - estudar, empenhando-se em sua educação e formação;
II - ser assíduos, pontuais e empenhados no cumprimento de todos

os seus deveres no âmbito do trabalho escolar;
III - seguir as orientações dos professores relativas a seu processo

de ensino e aprendizagem;
IV - participar das atividades educativas ou formativas desenvolvidas

na escola;
V - lutar pela qualidade da educação, defendendo a melhoria das

condições de trabalho e de salário dos professores e servidores;
VI - tratar com respeito e correção qualquer membro da comunidade

escolar;
VII - respeitar a integridade física e moral de todos os membros da

comunidade escolar;
VIII - respeitar a propriedade dos bens de todos os membros da

comunidade escolar;
IX - zelar pela preservação e conservação das instalações físicas,

material didático, mobiliário e espaços verdes da instituição
educacional, fazendo uso correto deles e assumindo a
responsabilidade pelos danos que causar;

X - conhecer e cumprir as normas de funcionamento do
estabelecimento de ensino e seu regimento interno;
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XI - não transportar quaisquer materiais, instrumentos ou engenhos
passíveis de, objetivamente, causar danos físicos a si ou a terceiros;

XII - não provocar situações de risco à sua integridade física ou à de
terceiros;

XIII - não praticar qualquer ato ilícito;
XIV - evitar usar o nome da escola sem prévia autorização.
Art. 5º - Os estudantes estão submetidos a regime disciplinar que

visa assegurar, manter e preservar a boa ordem, o respeito, os bons
costumes e os princípios éticos, de forma a garantir harmônica
convivência na comunidade escolar.

§ 1º - As penalidades disciplinares aplicáveis aos estudantes são:
I - advertência;
II - repreensão;
III - suspensão;
IV - expulsão.
§ 2º - Os casos e hipóteses em que poderão ser aplicadas

penalidades disciplinares serão definidos no regimento da instituição
escolar.

§ 3º - Na aplicação das penalidades, serão consideradas a natureza
e a gravidade da infração cometida, os danos que dela provierem e as
circunstâncias agravantes ou atenuantes.

§ 4º - A apuração das infrações disciplinares far-se-á mediante
processo administrativo disciplinar, em que seja assegurado ao
estudante o direito à ampla defesa e ao contraditório.

Capítulo III
Das Entidades Estudantis

Art. 6° - É livre a organização e o funcionamento d e entidades
estudantis, nos estabelecimentos de ensino fundamental, médio,
profissionalizante e superior, públicos ou privados, para representar os
interesses e reivindicações do corpo discente.

Parágrafo único - As entidades estudantis com atuação no Estado
serão de âmbito local, municipal, regional, estadual ou nacional,
constituídas como associações civis, na forma da lei.

Art. 7º - As entidades estudantis são autônomas, sendo vedada
qualquer interferência externa nas atividades que lhes são próprias.

Parágrafo único - Compete exclusivamente aos estudantes dispór,
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em seus estatutos, sobre a criação, organização, estrutura normativa
e funcionamento das entidades estudantis, observadas as disposições
legais pertinentes.

Art. 8º - As entidades estudantis, constituídas sob a forma de
associações ou sociedades sem fins lucrativos, poderão requerer, na
forma da lei, a declaração de sua utilidade pública por parte do Poder
Legislativo Estadual.

Art. 9º - As entidades estudantis poderão emitir carteiras de
identificação de seus associados, assegurando o direito à meia-
entrada, na forma da Lei nº 11.052, de 25 de março de 1993.

Art. 10 - Os estabelecimentos de ensino em que houver entidades
estudantis ficam obrigados a lhes ceder espaços para realização de
reuniões, promoções de natureza cultural, esportiva, recreativa,
educativa, informativa e de formação política e atividades
assemelhadas, mediante prévia solicitação, além de garantir:

I - a livre divulgação das atividades e promoções da entidade;
II - o acesso dos representantes das entidades estudantis às salas

de aula e demais espaços de circulação dos alunos;
III - o fornecimento às entidades estudantis de sua área de

jurisdição, no início do semestre letivo, da relação dos estudantes
devidamente matriculados na instituição;

IV - o acesso das entidades estudantis à metodologia de elaboração
e aos cálculos das planilhas de custos das instituições particulares de
ensino.

Art. 11 - Ficam as instituições do Sistema Estadual de Educação
autorizadas a ceder, em regime de comodato, espaço físico, mobiliário
e equipamentos às entidades estudantis, bem como a conceder a
estas permissão de uso para exploração de atividades-meio, xerox,
cantina ou rádio, assegurada a responsabilidade dos dirigentes
estudantis por eventuais danos e prejuízos.

Parágrafo único - Os projetos de construção de novas instituições do
Sistema Estadual de Educação deverão prever, obrigatoriamente,
espaço físico destinado à entidade estudantil.

Capítulo IV
Da Representação Estudantil

Art. 12 - É assegurada a representação dos estudantes nos órgãos
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colegiados e conselhos, consultivos e deliberativos, das instituições
educacionais, assim como nas comissões instituídas para tratar de
matérias relativas a ensino, pesquisa e extensão, em proporção não
inferior a:

I - um terço do total de assentos nas instituições que ofereçam o 3º
ciclo do ensino fundamental ou equivalente;

II - um terço do total de assentos nas instituições de ensino médio;
III - dois quintos do total de assentos nas instituições de ensino

superior.
§ 1º - No caso dos estabelecimentos que ofereçam apenas o 1º e o

2º ciclos do ensino fundamental ou equivalente, os assentos
destinados aos estudantes serão ocupados pelos pais e responsáveis.

§ 2º - Os estudantes serão eleitos diretamente ou indicados pela
entidade estudantil, na forma do que dispuser o regimento da
instituição.

Art. 13 - Os estudantes são representados pelas entidades
estudantis, pelos representantes discentes em colegiados, conselhos
e comissões e pelos representantes de turmas ou classes, na forma
do que dispuser o regimento do estabelecimento educacional.

Parágrafo único - Os representantes estudantis têm direito de
solicitar a realização de reuniões com a direção da instituição ou com
os professores e servidores, para apreciação de matérias
relacionadas ao corpo discente ou à gestão escolar.

Art. 14 - É garantida a rematrícula dos dirigentes das entidades
estudantis nas instituições educacionais, durante o período do
mandato e no ano subseqüente ao término deste, salvo ocorrência de
infração disciplinar comprovada por meio de processo administrativo
em que lhes seja assegurada ampla defesa e o contraditório.

Parágrafo único - No caso de estabelecimento privado, o disposto no
“caput” deste artigo aplicar-se-á ao estudante cujas mensalidades e
matrículas periódicas estejam regularmente pagas.

Art. 15 - Fica assegurado o direito de paralisação das aulas pelos
estudantes, competindo à assembléia geral, por maioria absoluta de
votos, decidir sobre a oportunidade de exercê-la e sobre os interesses
que devam por meio dela defender.

§ 1º - O direito de paralisação das aulas pelos estudantes deverá
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estar previsto e regulamentado no estatuto da entidade estudantil.
§ 2º - Caberá à entidade estudantil convocar, na forma de seu

estatuto, assembléia geral que deliberará sobre a paralisação coletiva.
§ 3º - Considera-se exercício regular do direito de paralisação a

suspensão coletiva, temporária e pacífica da freqüência dos alunos às
aulas.

§ 4º - Os abusos cometidos sujeitam os responsáveis às penas
disciplinares previstas pela instituição, de acordo com a gravidade da
infração e assegurado o direito ao contraditório e a ampla defesa.

Capítulo V
Das Disposições Finais

Art. 16 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 17 - Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Lei

nº 12.084, de 12 de janeiro de 1996, e a Lei nº 13.410, de 21 de
dezembro de 1999.

Sala das Reuniões, 15 de fevereiro de 2007.
Weliton Prado
Justificação: Este projeto visa estabelecer os direitos e deveres dos

estudantes e das entidades estudantis no Estado. Na verdade, a
proposta retoma as leis estaduais que dispõem sobre a livre
organização estudantil e amplia seu sentido, visando dar garantias à
categoria estudantil para organizar-se e para lutar pela melhoria da
educação.

O projeto parte do pressuposto de que as associações estudantis
são importantes canais de comunicação no processo democrático de
formação da opinião e da vontade dos estudantes. Trata-se de
instâncias associativas capazes de mobilizar os estudantes e inseri-
los em um contexto de participação, de maneira a propiciar que sua
vida escolar supere o mero saber formal e contribua, também, para
sua formação enquanto cidadãos e sujeitos de direitos e obrigações.

Isto significa atuar não só no interior das instituições educacionais,
reivindicando seus próprios direitos, mas também na organização e
desenvolvimento político e estrutural do movimento estudantil.

Acrescente-se que, como legítimos representantes da sociedade
civil organizada, as entidades e movimentos estudantis têm o poder
de influenciar na elaboração de políticas públicas municipais,
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estaduais e nacionais, figurando como importantes colaboradores
para a consolidação do Estado Democrático de Direito brasileiro.

Esta proposição ainda estabelece direitos e garantias para os
estudantes, com relação à participação do segmento em conselhos,
colegiados e comissões e no que tange à rematrícula dos dirigentes
estudantis, por analogia com a estabilidade do dirigente sindical, já
que muitos estudantes que lutam por seus direitos têm sido
perseguidos por instituições de ensino.

Além disso, pretende-se também garantir aos estudantes o direito de
paralisação das aulas como instrumento a auxiliá-los na luta por seus
direitos, que são tão freqüentemente desrespeitados. Nesta esteira,
vale lembrar recentes paralisações coletivas realizadas por alunos de
universidades privadas em protesto contra o aumento abusivo das
mensalidades.

É por estas razões que contamos com a colaboração dos nossos
ilustres pares para a aprovação deste projeto de lei.

- 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 101/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 2.830/2005)

Regulamenta os procedimentos para o reajuste da base tarifária
para o transporte coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros no
Estado.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo, por meio do Departamento de

Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER-MG,
obrigado a dar publicidade e transparência ao processo de alteração
da base tarifária para o transporte coletivo rodoviário intermunicipal de
passageiros no Estado.

Parágrafo único - O disposto no “caput” deste artigo será cumprido
mediante a publicização das planilhas de cálculo para reajuste
propostas pela empresas prestadoras de transporte coletivo
intermunicipal e a convocação e a realização de audiência pública
para discutir as propostas de reajuste.

Art. 2º - As propostas de alteração da base tarifária, apresentadas
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pelas empresas prestadoras do serviço de transporte coletivo
intermunicipal, serão divulgadas, em todos os seus termos, na
internet, por meio do sítio do DER-MG.

Parágrafo único - As planilhas serão divulgadas no prazo máximo de
dez dias depois da data em que forem apresentadas pelas empresas.

Art. 3º - O DER-MG convocará audiência pública para discutir as
propostas de alteração da base tarifária para o transporte coletivo
rodoviário intermunicipal de passageiros, por meio de edital e
cartazes.

§ 1º - O edital de convocação da audiência pública deve ser
publicado em, pelo menos, dois veículos de comunicação de grande
circulação no Estado e em um veículo de comunicação de
abrangência de cada região atendida pela linha cuja tarifa pretende
reajustar-se.

§ 2º - Os ônibus e os locais de venda de passagens deverão
informar, por meio de cartazes afixados nos veículos, a data, horário,
local da audiência e proposta percentual de reajuste solicitado pelas
empresas prestadoras do serviço.

Art. 4º - A data da audiência pública será definida pelo DER-MG, em
prazo não inferior a trinta dias depois de publicada as planilhas de
custo com os reajustes propostos, nem inferior a vinte dias depois de
publicado o edital de convocação da audiência.

Art. 5º - A alteração da base tarifária será determinada por portaria
do DER-MG.

§ 1º - O valor das tarifas reajustadas entrará em vigor dez dias úteis
após a publicação do decreto no órgão oficial do Estado.

§ 2º - No período de dez dias entre a publicação da portaria e a
entrada em vigor da nova base tarifária, deverão ser afixados nos
ônibus e nos locais de venda de passagens cartazes informando os
valores reajustados.

Art. 6º - Fica o DER-MG obrigado a enviar à Comissão de
Transporte, Comunicação e Obras Públicas da Assembléia Legislativa
do Estado de Minas Gerais relatório trimestral dos dados referentes ao
sistema de controle, fiscalização e gerenciamento do transporte
coletivo intermunicipal.

Parágrafo único - O relatório a que se refere o “caput” deste artigo
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deve ser enviado de forma escrita e digitalizada, nele devendo constar
as seguintes informações:

I - o número de passageiros transportados;
II - os valores arrecadados pela tarifa;
III - os dados sobre o funcionamento do sistema, número de viagens

e de veículos em circulação, quilometragem percorrida e as autuações
às empresas por falha ou irregularidade;

IV - os valores gastos para a manutenção do sistema;
V - os estudos e pareceres do DER-MG acerca da adequação do

valor da tarifa em relação aos gastos e custos do sistema,
discriminando os itens constantes das planilhas de custos
apresentadas pelas empresas.

Art. 7º - A infringência ou não-observância de qualquer um dos
dispositivos desta lei implicará a anulação do ato autorizativo do
reajuste.

Art. 8º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 15 de fevereiro de 2007.
Weliton Prado
Justificação: Esta proposta legislativa visa estabelecer regras que

disciplinem os procedimentos para o reajuste da base tarifária para o
transporte coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros no Estado
de Minas Gerais.

Há alguns dias, a população mineira foi surpreendida com mais um
reajuste de tarifas cujos valores são administrados pelo poder público.
Dessa vez foi com as tarifas de ônibus intermunicipais. Por meio da
Portaria nº 1.989, de 17/11/2005, publicada no “Minas Gerais” de 18
de novembro, as passagens dos ônibus intermunicipais foram
reajustadas em 12%, em média, a partir da meia-noite do dia 20 de
novembro.

No caso do aumento, a informação tornada pública foi que o
Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros no Estado de
Minas Gerais - Sindpass - reivindicava um reajuste de 21,51%, mas o
autorizado foi de 12%.

Entretanto, a população, que é a usuária e paga a tarifa, não tem
nenhum direito de conhecer as propostas de reajuste, nem de
fiscalizar o sistema, tampouco de reivindicar uma alteração menor ou
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mais condizente com os percentuais inflacionários.
O absurdo de não se garantir a participação popular e o controle

social sobre o reajuste das tarifas, deixando-a apenas ao sabor do
governo do Estado, não pode continuar. Por essa razão, pugnamos
por uma legislação que regulamente os procedimentos para a
alteração das tarifas de transporte coletivo intermunicipal.

Se aprovado o projeto, será obrigatória a publicação, pela internet,
das planilhas de custos das empresas que subsidiam os reajustes e
ainda a convocação e realização de audiência pública para discutir
com a população os índices e critérios de alteração da base tarifária.

Todos os meses, em média 7 milhões de passageiros viajam no
sistema intermunicipal, que cobre 114 milhões de quilômetros. Por
essa razão, é essencial que a Assembléia debata e aprove uma
proposta que dê publicidade e transparência ao processo de reajuste
das tarifas.

É imperiosa, pois, a necessidade de aprovarmos, o quanto antes
possível, este projeto como uma medida de justiça com a população
mineira e com as empresas prestadoras do serviço de transporte
coletivo intermunicipal.

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

PROJETO DE LEI Nº 102/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 230/2003)

Dispõe que seja considerado em serviço o militar do Estado que se
deslocar em transporte coletivo intermunicipal, nas condições que
especifica, e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Será considerado em serviço o militar do Estado que se

deslocar fardado, utilizando veículo de transporte coletivo
intermunicipal, não sendo computado como passageiro para nenhum
efeito e ficando isento do custo da passagem.

Parágrafo único - Para se enquadrar na condição prevista no "caput"
deste artigo, o militar estadual deverá apresentar identidade funcional
para o cobrador do veículo, devendo a identidade ser anotada no livro
de registro da empresa concessionária.
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Art. 2º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de trinta
dias a contar de sua publicação, de modo a estabelecer regras que
recomponham o equilíbrio da equação econômico-financeira nos
contratos de concessão do serviço de transporte coletivo
intermunicipal no Estado.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 15 de fevereiro de 2007.
Sargento Rodrigues
Justificação: Trata-se de proposta que, tendo sido apresentada

várias vezes na legislatura passada, não foi adiante em razão de o
então Governador ter desconsiderado o crescimento das ocorrências
criminais em veículos de transporte coletivo intermunicipal.

O argumento que sempre foi contraposto ao anseio dos militares
pela concessão do passe livre, muito embora a essa concessão
estivesse atrelada a garantia de maior segurança, residia no fato de
que os contratos de concessão do serviço de transporte intermunicipal
perderiam o equilíbrio na sua equação econômico-financeira.

Ocorre, contudo, que o número de policiais por veículo é
suficientemente reduzido e a relação custo-benefício de uma tal
medida opera em favor do passe livre para os militares, porque,
estando eles em serviço e de prontidão para qualquer incidente
durante as viagens, as concessionárias poderão arcar com custos
menores de seguro e haverá diminuição dos furtos e roubos aos
cobradores e passageiros.

Por esse arrazoado, julgamos devido e extremamente necessário
retomar o projeto em pauta para atender, de forma eficiente, duas
demandas latentes que o Executivo vem postergando há muito.

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

PROJETO DE LEI Nº 103/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 281/2003)

Declara de utilidade pública o Instituto Metodista de Carlos Prates -
IMECAP -, com sede no Município de Belo Horizonte.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Instituto Metodista de
Carlos Prates - IMECAP -, com sede no Município de Belo Horizonte.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 15 de fevereiro de 2007.
Sargento Rodrigues
Justificação: O Instituto Metodista de Carlos Prates tem por

finalidade propiciar aos seus alunos e às pessoas por ele atendidas
preparo intelectual, físico, social e espiritual sob a influência cristã, por
meio de ensino e desenvolvimento de programas sociais e
educacionais.

A entidade tem princípios que lhe dão caráter de utilidade pública;
portanto conto com o apoio dos nobres pares à aprovação deste
projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 104/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 277/2003)

Acrescenta inciso ao art. 3º da Lei nº 12.735, de 30 de dezembro de
1997, que dispõe sobre o Imposto sobre a Propriedade de Veículos
Automotores - IPVA.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Acrescente-se ao art. 3º da Lei nº 12.735, de 30 de

dezembro de 1997, o seguinte inciso XVIII:
“Art. 3º - ............................
XVIII - veículos destinados à formação de condutores.”.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 15 de fevereiro de 2007.
Sargento Rodrigues
Justificação: Este projeto destina-se a fazer justiça à categoria dos

profissionais que utilizam veículos automotores para a formação dos
condutores que estarão transitando pelas vias de nosso Estado.
Abrange, pois, os veículos de que trata o art. 154 da Lei Federal nº
9.503, de 23/9/97 - Código Nacional de Trânsito -, os quais são
usados pelos instrutores credenciados para a formação de condutores
no processo de aprendizagem por que passam as pessoas que têm
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interesse em se habilitar como motoristas.
Analisando a legislação instituidora do Imposto sobre a Propriedade

de Veículos Automotores, verificamos uma nítida intenção do
legislador de beneficiar determinadas categorias profissionais que
usam o automóvel como principal instrumento de trabalho. É o caso
dos carros pertencentes a motoristas profissionais autônomos (táxis),
dos relativos ao comércio de carros e dos motoristas que realizam
transporte escolar rural. Também é o caso de entidades de utilidade
pública ou de automóveis de valor histórico.

A situação dos veículos usados para a formação de condutores
beneficiará uma categoria específica, para a qual o veículo não é
apenas um instrumento de trabalho, mas é o próprio meio de
trabalhar. É uma classe de profissionais que não ostenta riqueza e
que, a duras penas, arca com o peso do pagamento do IPVA.

Ressalte-se, por outro lado, que isentos do IPVA os centros de
formação de condutores poderão investir em outros equipamentos e
material didático, proporcionando melhor prestação de serviços e, por
conseguinte, instrução mais eficiente dos motoristas que trafegarão
nas vias públicas mineiras, reduzindo, assim, os riscos de uma
formação precária, inadequada ou insuficiente.

Assim sendo, conto com a sensibilidade dos nobres pares para com
o presente projeto de lei, certo de sua relevância para o
aperfeiçoamento da legislação que cuida da imposição fiscal no
Estado.

- 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 105/2007
(Ex-Projeto de Lei n° 278/2003)

Altera a redação do art. 6° da Lei n° 11.406, de 28  de janeiro de
1994, que reorganiza a autarquia Instituto de Previdência dos
Servidores Militares do Estado de Minas Gerais - IPSM -, introduz
alterações na estrutura orgânica das Secretarias de Estado e dá
outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O art. 6° da Lei n° 11.406, de 28 de jane iro de 1994, passa a
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vigorar com a seguinte redação:
“Art. 6° - O Conselho Administrativo é composto de doze membros

efetivos, segurados do IPSM, tendo a participação de:
I - seis representantes indicados pelo Governador do Estado,

observados critérios de proporcionalidade entre praças e oficiais;
II - seis representantes dos segurados, indicados por suas entidades

representativas, na seguinte proporção:
a) Associação dos Oficiais da PMMG e do CBMMG: um

representante;
b) União do Pessoal da Polícia Militar: um representante;
c) Centro Social dos Cabos e Soldados da PMMG: dois

representantes;
d) Associação dos Praças da PMMG e do CBMMG: dois

representantes.
§ 1° - Os inativos serão representados na proporção  de sua

participação dentre os segurados.
§ 2° - Pelo menos um dos representantes indicados p elos segurados

será bombeiro militar, competindo ao regulamento disciplinar a forma
de sua indicação rotativa pelas entidades.

§ 3° - Dentre os representantes indicados pelo Gove rnador do
Estado, pelo menos um será oriundo do Corpo de Bombeiros Militar.

§ 4° - O mandato de membro do Conselho é de três an os, permitida
uma recondução.

§ 5° - As entidades mencionadas neste artigo estabe lecerão critérios
para a escolha e a indicação de seus representantes.

§ 6° - Um dos Conselheiros será eleito Presidente d o Conselho
Administrativo, mediante o voto da maioria dos membros do Conselho.

§ 7° - O mandato de Presidente do Conselho será de um ano,
vedada a recondução para o ano subseqüente.

Art. 2° - Fica revogado o parágrafo único do art. 8 ° da Lei n° 11.406,
de 28 de janeiro de 1994.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Reuniões, 15 de fevereiro de 2007.
Sargento Rodrigues
Justificação: O projeto ora apresentado tem como principal

referência a CPI instalada nesta Casa com a finalidade de apurar
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desvios de recursos públicos efetuados pelo Governo Estadual contra
o IPSM, bem como analisar a estrutura da entidade.

Evidenciou-se, na grande maioria dos depoimentos colhidos pela
CPI e nas análises subseqüentes empreendidas, a necessidade de se
alterar o Conselho Administrativo da autarquia, democratizando seus
mecanismos de gestão a partir de critérios destinados a conferir maior
transparência às ações praticadas por seus Conselheiros e Diretores
e, ainda, assegurando representatividade proporcional a todas as
categorias de servidores agregadas no quadro de segurados do
Instituto. Finda a CPI, foi elaborado projeto de lei destinado a
concretizar essas conclusões. Na época, já tramitava nesta Casa o
Projeto de Lei n° 154/99, que cuidava do assunto, m otivo pelo qual o
projeto da CPI foi apresentado na forma de substitutivo, aprovado na
Comissão de Administração Pública, em 2° turno.

Inexplicavelmente o Poder Executivo, autor da mencionada
proposição, retirou-a de tramitação, em 25/5/2000, através da
Mensagem 118/2000. Em que pese a tal atitude, temos do Sr.
Governador Itamar Franco o compromisso com a modificação da atual
estrutura administrativa da autarquia previdenciária dos militares
estaduais.

A retirada do projeto acarretou a perda de um ano e meio de
trabalho realizado de forma séria por esta Assembléia; além disso,
ocasionou a permanência dos segurados do IPSM em uma situação
pouco condizente com a dimensão de seus interesses envolvidos e
com as garantias que lhes fornece o Estado democrático de direito.
Faz-se necessária, portanto, nossa pronta intervenção de promover,
com a maior rapidez possível, a modificação requerida pela autarquia
em destaque. Trata-se de iniciativa justa e pertinente, cuja aprovação
deverá merecer o integral apoio dos nobres pares nesta Casa.

- 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.

REQUERIMENTOS
Requerimento do Deputado Célio Moreira em que solicita a

realização de seminário para encaminhamento de propostas de
combate à violência no Estado.
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Requerimento do Deputado Célio Moreira e outros em que solicitam
seja instalada a Frente Parlamentar em Defesa do Metrô de Belo
Horizonte e da Região Metropolitana.

Requerimento do Deputado Agostinho Patrús Filho e outros em que
solicitam seja instalada a Frente Parlamentar em Defesa do Meio
Ambiente.

Requerimento do Deputado Eros Biondini e outros em que solicitam
seja instalada a Frente Parlamentar em Defesa da Vida.

Requerimento dos Deputados Sávio Souza Cruz e Vanderlei
Miranda em que solicitam seja apresentado pela Mesa da Assembléia
projeto de resolução visando à alteração do Regimento Interno, de
forma a criar a Comissão de Defesa do Contribuinte, com as
atribuições constantes nas alíneas "f", "g" e "h", do inciso IV do art.
102 da Resolução nº 5.176, de 1997, decotando-se tais atribuições da
Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte, sendo esta
nominada apenas Comissão de Defesa do Consumidor.

Requerimento dos Deputados Sávio Souza Cruz e Vanderlei
Miranda em que solicitam seja apresentado pela Mesa da Assembléia
projeto de resolução visando à alteração do Regimento Interno, de
forma a criar a Comissão de Justiça, com as atribuições constantes
nas alíneas "b", "c" e "d", do inciso III do art. 102 da Resolução nº
5.176, de 1997, decotando-se tais atribuições da Comissão de
Constituição e Justiça, sendo esta nominada apenas Comissão de
Constituição.

Requerimento dos Deputados Sávio Souza Cruz e Vanderlei
Miranda em que solicitam seja apresentado pela Mesa da Assembléia
projeto de resolução visando à alteração do Regimento Interno, de
forma a criar a Comissão de Administração Pública Direta, com as
atribuições constantes nas alíneas "a", "b", e "c", primeira parte, "d" e
"e", todas do inciso I, do art. 102, da Resolução nº 5.176, de 1997,
decotando-se tais atribuições da Comissão de Comissão de
Administração Pública com as atribuições constantes na segunda
parte da alínea "c" do inciso I do art. 100 da mencionada resolução.

Requerimento dos Deputados Sávio Souza Cruz e Vanderlei
Miranda em que solicitam seja apresentado pela Mesa da Assembléia
projeto de resolução visando à alteração do Regimento Interno, de
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forma a criar a Comissão de Acompanhamento Orçamentário, com as
atribuições constantes nas alíneas "b" e "f" do inciso VII do art. 102 da
Resolução nº 5.176, de 1997, decotando-se tais atribuições da
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, sendo esta
nominada apenas Comissão de Fiscalização Financeira.

Requerimento dos Deputados Sávio Souza Cruz e Vanderlei
Miranda em que solicitam seja apresentado pela Mesa da Assembléia
projeto de resolução visando à alteração do Regimento Interno, de
forma a criar a Comissão de Saneamento, com as atribuições
constantes na alínea "d" do inciso XI do art. 102 da Resolução nº
5.176, de 1997, decotando-se tais atribuições da Comissão de Saúde.

Requerimento do Deputado Vanderlei Jangrossi e outros em que
solicitam seja instalada a Frente Parlamentar de Alerta contra as
Chuvas e Enchentes.

Requerimento do Deputado Zezé Perrella em que solicita o
desmembramento da Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e
Cooperativismo em Comissão de Turismo, do Esporte e da Juventude.

Requerimento do Deputado Domingos Sávio e outros em que
solicitam seja instalada a Frente Parlamentar do Cooperativismo.

Requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva em que solicita a
realização de seminário para discutir as relações comerciais do Brasil
com a China e suas conseqüências para a economia mineira,
conforme recomendação contida no Relatório Final da Comissão
Especial contra a Invasão de Produtos Chineses.

Requerimento da Deputada Elisa Costa em que solicita a realização
de ciclo de debates sobre saneamento básico com o objetivo de se
discutirem a Política Estadual de Saneamento Básico e a adequação
da legislação estadual à Lei Federal nº 11.445, de 2007. (-
Distribuídos à Mesa da Assembléia.)

- São também encaminhados à Mesa requerimentos da Deputada
Ana Maria Resende e dos Deputados Doutor Viana (11), João Leite
(12), Padre João (6) e Célio Moreira (8).

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados

Elmiro Nascimento, Zezé Perrella e Luiz Humberto Carneiro.
Oradores Inscritos
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  O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Maria Lúcia.
A Deputada Maria Lúcia - Boa tarde, Srs. Deputados, Sras.

Deputadas, Sr. Presidente. Tenho a satisfação de ocupar pela
primeira vez esta tribuna e aproveito a oportunidade para externar,
com o coração aberto, minha alegria em estar aqui em meio aos
colegas Deputados e Deputadas reeleitos e também àqueles que,
assim como eu, estão nesta Casa Legislativa pela primeira vez.

Não foi fácil chegar até aqui. Todos vocês sabem disso. Se hoje
estou, honradamente, nesta tribuna, primeiro agradeço a Deus, o Ser
que mais nos conduz e direciona a nossa vida. E tenho por convicção
que nenhuma folha cai sem que Deus assim o queira. É com essa
convicção que me sinto uma Deputada representando o povo mineiro.

Também agradeço ao povo de Cataguases e da região da Zona da
Mata mineira. Quero dirigir-me de forma especial às minhas colegas
Deputadas. Se para os homens é difícil chegar até aqui, sabemos que
é ainda mais difícil para nós, mulheres.

A primeira sensação, após tomarmos ciência do resultado, é uma
completa euforia. Depois, como dizem meus netos, "a ficha cai”, e a
gente sente a responsabilidade que, a partir daquele momento, pesa
sobre nossos ombros.

Permitam-me agradecimentos especiais. Como é a primeira vez que
assomo a esta tribuna, agradeço aos meus eleitores, aos que
confiaram em mim e pelo voto livre me escolheram para representá-
los. A soma de cada voto é que me fez chegar aqui. Agradeço a todos
que, voluntariamente, colaboraram em minha campanha. Ao longo de
minha vida parlamentar, vocês saberão como se desenrolou a
campanha da Deputada Maria Lúcia no interior de Minas Gerais, na
Zona da Mata mineira. Agradeço ao PMN, partido pelo qual me elegi.

Está aqui o Presidente Walter Tosta, a quem parabenizo pela
organização do partido, pela posição e pela firmeza desde o primeiro
momento em que o conheci até o término das eleições. O que foi
estabelecido pelo PMN foi cumprido.

Infelizmente, por motivos de ordem particular, estou no PFL, partido
de minha origem. Fui recebida no PFL com o mesmo carinho que no
PMN. Não posso estabelecer comparações, mas volto com a
convicção de que não é o partido que nos faz ser bons Deputados, e
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sim a nossa atuação parlamentar. Aos partidos, o agradecimento por
permitir-nos participar deles. Agradeço a toda a minha família. Todos
vocês sabem o que a família passa quando optamos por ser políticos
no mundo de hoje. Portanto, não posso deixar de agradecer aos meus
filhos, genros, netos e noras, que colaboraram para que este
momento acontecesse.

Nesse sentido, gostaria de agradecer, de forma especial, ao
Deputado e hoje 1º-Secretário da Mesa desta Casa, nosso querido
amigo Deputado Dinis Pinheiro, que, logo após as eleições, e sem me
conhecer pessoalmente, foi o primeiro a me telefonar a fim de me
parabenizar e colocar-se à disposição para ajudar-me nessa nova
jornada. Portanto, ao Deputado Dinis Pinheiro, minha gratidão.

Emocionada, quero colocar-me à disposição dos colegas Deputados
e Deputadas. Sou uma mulher de trabalho. V. Exas. não me verão
aqui em situação de não fazer nada. Estou sempre com disposição
para seguir, e tenho orgulho disso. Para mim, a partir de agora, nesta
Casa Legislativa, não existem veteranos e novatos. Somos uma Casa
só. E é assim que vou comportar-me. Uma colega entre colegas. Uma
cabeça aberta para novas idéias, para aprender e para contribuir com
o povo da nossa Minas Gerais, na continuidade da construção de um
Estado cada vez melhor e com o olhar voltado para o futuro, com o
olhar voltado, com muito orgulho, para Minas ocupando o Palácio do
Planalto. Eu espero poder contar com cada um dos senhores e das
senhoras da mesma forma que garanto que podem, a partir deste
momento, contar comigo.

Sr. Presidente, caros amigos Deputados e Deputadas, passo agora
a falar de um assunto que muito me preocupa, mas que, tenho
certeza, está no foco das ações e das atenções do Governador Aécio
Neves e de todos os Srs. Deputados e Sras. Deputadas.

Trata-se da educação em Minas, em especial o ensino fundamental
e o ensino médio, mas estendendo, com muita convicção, a minha
preocupação com a educação infantil e com as creches públicas, pois
é determinante que aquele estudante que freqüenta a educação
infantil se sai muito melhor no ensino fundamental.

Essa fase é decisiva para o futuro dos indivíduos. Se começam a
fracassar nessa etapa, todo o processo escolar será acidentado e
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torna-se difícil resgatá-lo. E os professores que lecionam nesses
níveis são os de menor remuneracão, e as faculdades, infelizmente,
não dedicam um ensino específico para eles: o que é um contra-
senso.

O Deputado Gustavo Corrêa (em aparte) - Em nome da Bancada do
PFL e na condição de Líder, saúdo V. Exa., desejando-llhe boas-
vindas.

Quem ganhou a eleição não foi a região da Zona da Mata,
representada por V. Exa., e sim o Estado de Minas Gerais. Tenho
certeza de que, com o seu empenho, com a sua dedicação, com a sua
garra e objetividade, principalmente no campo da educação, V. Exa.
tem muito para contribuir com os trabalhos desta Casa.

Em nome do PFL, desejo-lhe muito êxito ao longo desses quatro
anos de mandato que terá pela frente. Um abraço e muito sucesso.

A Deputada Maria Lúcia - Jamais o decepcionarei, tenha certeza
disso, Deputado Gustavo Valadares. Obrigada.

Na semana passada, os principais jornais mineiros deram destaque
à queda de qualidade do ensino médio no Brasil e em Minas Gerais,
tendo por base os dados comparativos dos anos de 2005 e 2006 do
Exame Nacional do Ensino Médio - Enem. Isso é preocupante.
Também nos preocupa o decréscimo no número de alunos nas
escolas. Trago um número assustador, mais de 500 mil alunos
deixaram as escolas no Brasil e - mais preocupante ainda -, em Minas
Gerais, foram mais de 78 mil, o que eqüivale a 1,5% dos alunos das
escolas públicas em Minas Gerais.

Talvez esses dados - aliás, os senhores concordarão comigo - se
baseiem no fato de que há um enorme abismo entre o aluno da era
digital e a insistência das nossas escolas em tornarem o ensino cada
vez mais analógico. É só giz, giz, giz e giz ou, então, pincel e um
quadro para o professor trabalhar.

Recebemos uma proposta de emenda do Deputado Doutor Viana,
que altera o art. 195 da Constituição do Estado e dá nova redação ao
parágrafo único, em que acrescenta o que termino de dizer, que é a
obrigatoriedade do ensino digital nas escolas públicas. Ainda nesta
semana, nos seus gabinetes, os senhores devem tê-la assinado. Isso
me tranqüiliza um pouco.
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O Deputado Antônio Carlos Arantes (em aparte) - Deputada Maria
Lúcia, o Deputado Gustavo Corrêa falou sobre a importância da sua
vinda para esta Casa, pois a educação ganhará muito com isso. Mas
acredito que não só a educação, pois conheço sua posição de defesa
do municipalismo.

A Deputada Maria Lúcia - Sim.
O Deputado Antônio Carlos Arantes (em aparte) - Quanto ao

municipalismo brasileiro, discutimos muito hoje o pacto federativo. Na
frente está o nosso Governador Aécio Neves. Sabemos da sua luta
em defesa do municipalismo. Como V. Exa., fui Prefeito por alguns
mandatos, mais precisamente três. É impressionante como cada dia
mais o sistema brasileiro concentra dinheiro público nas mãos do
governo federal e repassa cada dia menos para o Estado. Para se ter
uma idéia, a cada R$100,00 de impostos, mais de 65% hoje devem
estar ficando com o governo federal; 25%, com o Estado; e o
Município, onde o cidadão vive o dia-a-dia, com pouco mais de 10%.
O Prefeito está, cada vez mais, mendigando. Se consegue uma verba,
não tem nem dinheiro para a contrapartida; e o cidadão, cada dia
mais, humilhando-se e passando dificuldades em razão dessa
concentração de renda. O Município muitas vezes melhora o seu
recurso e sabe gastar e distribuir melhor.

Portanto, com a sua vinda, contaremos com mais uma pessoa nesta
Casa para ajudar-nos a discutir mais e a cobrar um pacto federativo,
auxiliando o nosso Governador Aécio Neves e o municipalismo deste
país, a fim de que haja uma mudança nessas leis em benefício do
cidadão.

Deputada Maria Lúcia, parabéns e que Deus a proteja nesta Casa.
A Deputada Maria Lúcia - Deputado Antônio Carlos Arantes, muito

obrigada.
Como os senhores viram, sou educadora. Aliás, comecei a minha

vida profissional como educadora e aposentei-me como Diretora de
escola, tendo passado, ao longo dos anos, por todos os cargos de
uma instituição de ensino, além de ter sido Secretária Municipal de
Educação em Cataguases por dois governos, antes de me tornar
Prefeita. Sempre me dediquei à escola pública. Com orgulho, deixo
para os senhores o meu testemunho. Todos os meus quatro filhos
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estudaram em escola pública até prestarem vestibular; aliás,
passaram no primeiro vestibular.

Fico tranqüila e segura com o Governador, que, ao anunciar os
projetos de seu governo, que se estendem além dele mesmo, pois vão
até 2023, estabeleceu a educação como uma de suas prioridades. O
Choque de Gestão 2, que definiu 11 setores prioritários e que contará
com 50 projetos estruturantes, põe a educação em evidência, seja
com ações diretas sobre o setor, seja por meio de ações de
desenvolvimento econômico, com enfoque social, o que resulta em
necessidade de qualificação e, portanto, de ações no campo
educacional. E, entre essas ações, conclamaria todos os Deputados
para somarem conosco, temos de incluir o salário dos profissionais da
educação. Peço-lhes que façam uma reflexão. Quem não passou pela
mão de um educador? Como não valorizá-lo?

Quero aqui também reforçar a importância do ensino técnico
profissionalizante para o jovem.

Precisamos abrir esses cursos pelo interior afora, bem como
preparar o jovem mineiro para o mercado de trabalho. O ensino
técnico é o caminho em especial, se houver respeito às vocações
regionais.

A minha cidade é essencialmente têxtil. Como Diretora de escola,
consegui abrir um curso técnico têxtil de nível de ensino médio.
Bastou-me concorrer à eleição e perdê-la para que o Prefeito que
assumiu a Prefeitura fechasse o curso profissionalizante. Conseguiu
isso do governo. Era o único curso têxtil de Minas Gerais, cujo
exemplo busquei no Estado do Rio de Janeiro.

Aos que me apoiaram para que eu pudesse estar aqui hoje, digo-
lhes que espero que os cidadãos de Minas sejam sempre presentes
na avaliação proposta por nosso governo e pelos educadores. Temos
Deputadas e Deputados dessa área e, portanto, sabemos o quanto é
importante a avaliação. Todos devemos ser avaliados. E a avaliação
não se resume em checar conhecimento. É preciso avaliar o preparo
dos nossos jovens para o pleno exercício da cidadania.

O cidadão - conversávamos aqui antes - bem preparado buscará o
seu próprio aperfeiçoamento. É claro e natural esse comportamento.
Só uma avaliação criteriosa e verdadeira pode conduzir à correção
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dos rumos. Assim, teremos de estar constantemente avaliando-nos
para vermos se estamos no rumo certo.

Educação de qualidade - e é preciso que aconteça imediatamente -
significa não só profissionais de educação treinados e qualificados,
escolas estruturadas física e materialmente, mas também a
valorização das famílias do educando.

Gostaria de aproveitar estes últimos momentos do meu
pronunciamento a fim de, desta tribuna, parabenizar o novo
Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais,
Conselheiro Elmo Braz; seu Vice-Presidente, Wanderley Ávila; e o
Corregedor, Antônio Carlos Andrada.

Estive na solenidade e vi, com satisfação, o desejo do novo
Presidente de implementar mudanças positivas nesse Tribunal. Ouvi
também, atentamente, a palavra do Governador Aécio Neves, que
destacou a importância do Tribunal de Contas como instrumento
fundamental para que haja transparência nos gastos públicos.

Para finalizar, gostaria, Sr. Presidente de lançar aqui um alerta e de
pedir a atenção aos meus colegas Deputados e Deputadas, bem
como ao Governador e a seus Secretários, para que tenham um olhar
especial, neste momento difícil, para a cidade de Cataguases e região
da Zona da Mata mineira, cidades que me elegeram e que hoje
passam por momentos difíceis em razão das fortes chuvas dos
últimos dois meses.

Há muitos desalojados e desabrigados precisando de ajuda urgente.
Já estive em contato com o Secretário de Governo, Danilo de Castro,
e expus a minha preocupação. Peço a todos que nos unamos para
que, juntos, possamos dar soluções aos problemas causados pelas
chuvas.

Agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui e coloco-me à
disposição para fazermos um trabalho coordenado, de fidelidade a
nós mesmos, de compromisso conosco e com o Estado de Minas
Gerais. Muito obrigada.

* - Sem revisão do orador.
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Antônio Carlos
Arantes.

O Deputado Antônio Carlos Arantes - Sr. Presidente, nobres
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colegas, é com uma felicidade imensa e com muita satisfação que
venho a esta tribuna neste momento para fazer o meu primeiro
pronunciamento como Deputado Estadual, depois de uma luta difícil
em busca desse cargo, que sempre sonhei ter, a fim de utilizá-lo como
instrumento de trabalho para transformar a vida do nosso povo, por
meio de minhas ações.

É um momento, permita-me, para agradecer. Agradecer muito a
Deus, pois tenho muita fé, e sem Ele não estaria aqui; a minha família,
que é muito unida e que sempre me fortaleceu muito; aos meus
amigos e, principalmente, ao meu povo do Sudeste mineiro, que me
deu mais de 90% dos quase 50 mil votos que me trouxeram a esta
Casa.

Venho para cá animado e feliz. Tenho olhado e acompanhado a
ficha de cada Deputado e noto que a minha origem é diferente. Não
quero ser diferente. Queremos ser iguais nas ações e no trabalho, no
resultado em que o povo possa ganhar muito. Sou um pequeno
produtor do campo. Nasci e cresci na roça. É importante chegar aqui
uma pessoa que tenha essa origem, pois hoje essa é uma classe tão
sofrida e não tem tido uma representação tão forte neste país. Sou um
produtor de café, cultura abençoada por Deus e que fez a riqueza e as
grandes cidades deste país. As grandes cidades deste país nasceram
com o café. Hoje vemos que ele só enriquece os grandes
exportadores e, principalmente, as grandes empresas internacionais,
e o produtor, que luta e que sofre, cada dia ganha menos. Hoje nem
ganha, essa é a verdade. O preço este ano está um pouco melhor,
mas, quando se faz a média dos quatro anos, o produtor paga para
trabalhar.

Venho para fazer a defesa também do produtor rural, que sabe o
que é levantar cedo, tirar o leite, correr, colher e plantar café e,
quando vai pagar ao banco, tem dificuldade. Houve ano que até se
conseguia ganhar alguma coisa, porém, hoje não vemos tanto
horizonte para os pequenos. Venho para defender esse produtor. Se
fizermos uma análise, veremos que as nossas propriedades a cada
ano mais e mais mudam de dono, que nem sempre são produtores.
São grandes empresas, até internacionais, como as que têm chegado
a nossa região, francesas, americanas e outras mais. E, com muito
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mais poder de barganha, com muito mais poder de grandeza, vão a
cada dia acumulando mais e tomando nossas terras. Isso tem
acontecido em nossa região. Estamos na divisa com o Estado de São
Paulo. Oitenta por cento das terras de Patrocínio Paulista, nos últimos
10 anos, que estavam na divisa, saíram das mãos de pequenos e
médios produtores e passaram para as de grandes empresas. Isso é
uma conseqüência que só pode ser barrada com políticas maiores em
âmbito nacional. Vamos estar na Comissão de Agricultura para
discutir questões como essa.

Vamos discutir também questões como o desemprego. É triste um
país onde mais da metade dos desempregados brasileiros são jovens
entre 18 e 25 anos. Que país é esse onde uma política perversa
elimina o sonho dessa juventude, colocando-a na falta de horizonte e
com conseqüência gravíssima, como todos sabem?

Além disso, vamos falar de uma região como a nossa, que é muito
bonita e rica, mas que tem muitos problemas. Onde há riqueza
também há pobreza. A falta de segurança, que é um problema
nacional, é muito forte em São Sebastião do Paraíso, pois ali é
entrada para São Paulo, uma rota muito forte da criminalidade. Parte
vinda da Bolívia, parte do Mato Grosso, da região do Norte de São
Paulo e que trazem o que há de pior no mundo, que são as drogas. A
MG-050 é uma rota.

Precisamos fazer defesas fortes para cercar nossas fronteiras.
Colocar mais equipamentos, mais efetivo policial e mais condições
para que possamos combater essa criminalidade.

Vamos estar aqui para defender o Projeto Sudoeste, uma
organização regional, à frente da qual sempre estive, onde se
discutiram e enumeraram as prioridades da nossa região. À época,
tendo como consultor o Dr. Paulo Haddad, levantamos todas as
necessidades da geração de emprego, da saúde, da educação, da
produção, trazendo soluções e fazendo parcerias. Serei um defensor
ferrenho do nosso Projeto Sudoeste nesta Casa.

Como disse anteriormente, tenho origem municipalista. Fui Prefeito
por três mandatos em Jacuí, minha querida terra natal, onde comecei
muito novo, e tive oportunidade de vivenciar a dificuldade de ser
Prefeito no Brasil com poucos recursos e muitos problemas.
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Estaremos aqui para fazer nossa defesa.
Posso dizer que, quando falamos em defesa dos Municípios, muito

me anima o governo que temos com nosso Governador Dr. Aécio
Neves à frente. Nos 20 anos de experiência que tenho na vida pública
como Prefeito, assessor e agora Deputado, posso dizer que nunca
tivemos um Governador com um projeto tão claro, tão norteado e com
resultados tão próximos da população e tão efetivos. Acredito que o
Juscelino tenha feito um mandato acima da média, mas hoje posso
dizer que o do Aécio é mais efetivo. Anima-me muito ser Deputado
nesta Casa para trabalhar em parceria com este Governador e com
esta Assembléia, que, como estamos vendo, dá todo o seu apoio a
este governo.

A Deputada Maria Lúcia (em aparte) - Deputado Antônio Carlos
Arantes, primeiramente quero dizer da minha alegria de estarmos
juntos no mesmo partido em defesa da nossa Minas Gerais. V. Exa.
reportou-se aqui à minha firmeza na posição municipalista. Para
confirmar isso, quero dizer que hoje pela manhã participei de uma
reunião com a Deputada Elisa Costa sobre o problema do
saneamento, da Copasa. Esse será o primeiro projeto que vamos
discutir. Estavam presentes vários setores envolvidos com o
saneamento, e fiquei estarrecida ao não ver ninguém da Associação
Mineira de Municípios - AMM. Reportei-me à Presidente da reunião, à
Deputada Elisa Costa, pedindo que imediatamente incluísse a AMM,
por seu Presidente, o Celso, Prefeito de Mariana. Já estamos em
contato com o Celso, que está em Brasília, mas que retorna a Belo
Horizonte nesta tarde, para que estejam aqui também para discutir
esses assuntos os Prefeitos do nosso Estado.

Quero parabenizar V. Exa. pela sua fala e dizer que concordo
plenamente com seu trabalho municipalista. Vamos juntos levar essa
bandeira. Parabéns e muito obrigada.

O Deputado Antônio Carlos Arantes - Muito obrigado. Estaremos
aqui também fazendo a defesa do meio ambiente. Fui um Prefeito
premiado na ECO 92, com o melhor projeto de preservação da água
de Minas Gerais no meu segundo mandato, com projetos que
melhoraram a vida da nossa região, limpando nossos rios, fazendo
com que em minha cidade o lixo gerasse lucro.
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Faço um apelo para que todos assistam ao “Globo Repórter” na
sexta-feira, pois o programa mostrará que este país tem jeito, que
existem iniciativas importantes do cidadão que precisam de maior
apoio do poder público.

Estaremos aqui para defender o cooperativismo em todos os
segmentos, principalmente o rural. Estaremos aqui para defender os
investimentos nas rodovias da nossa região.

Lembro-me da luta para conseguir asfalto para minha cidade.
Chegamos a ter brigas fortes com Governadores, e conseguimos.
Talvez hoje Jacuí tenha a melhor estrada não da região, mas de
Minas Gerais: larga, com todas as placas. É uma beleza. Foi fruto de
muito trabalho.

Na época, foi necessário muita luta. Não foi fácil. Hoje o Governador
Aécio Neves faz a diferença. Todos têm necessidades, mas alguns as
desprezam. Ele, porém, correu atrás e já elaborou grandes projetos.
Agora, as 224 cidades de Minas que não tinham rodovias asfaltadas já
podem sonhar, e praticamente a metade já está em obras. E
estaremos aqui lutando por aquelas que ainda não têm, como é o
caso de São Pedro da União e Bom Jesus da Penha.

Estaremos aqui ajudando nosso Governador na PPP da 050, que
será um belo projeto e beneficiará muito minha região. E aproveito a
oportunidade para externar minha satisfação.

Faremos a defesa do nosso lago de Furnas, uma das coisas mais
belas do País. Hoje seu nível já chegou ao limite máximo, e, no
carnaval, ele estará muito bonito. Porém, suas águas estão
contaminadas com algas, devido ao excesso de esgoto jogado nos
rios. Essa, nobre colegas, é uma dívida do governo federal. Ele tinha e
terá de buscar soluções para esses problemas, antes que nosso lago
seja inviável quanto à beleza e destine-se apenas à geração de
energia.

O Deputado Carlos Mosconi (em aparte) - Deputado Antônio Carlos
Arantes, gostaria de saudar a presença de V. Exa. nesta Casa. V.
Exa. é jovem, mas já tem uma carreira política tarimbada, experiente.
Tem três mandatos como Prefeito de sua terra, Jacuí, e já exerceu
funções importantes na atividade política em Brasília, acompanhando
o Deputado Carlos Melles, quando era Ministro.
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V. Exa. veio para a Assembléia, representando sua região, que
conhece tão bem, como deixa claro em seu pronunciamento, e vem
somar conosco para, junto com o governo de Minas, participarmos
sobremaneira nessa fase de desenvolvimento do Estado em todas as
áreas.

Mas fico particularmente satisfeito com sua presença aqui, porque V.
Exa. vem somar conosco, com a bancada do Sul, que, como vemos
aqui, Deputada Maria Lúcia, é minoritária. V. Exa. e naturalmente os
outros Deputados que têm interesse na região - e são vários aqui na
Casa, sem dúvida alguma - poderão lutar pelas causas de nossa
região, que é próspera, rica e tem um potencial enorme, mas que tem
também enormes carências e paga o preço de ter a fama de ser uma
região rica: “Ah, o Sul é uma beleza! O Sul não precisa de nada”. E
não é bem assim: o Sul precisa de tudo, essa é a verdade.

V. Exa. está fazendo um relato da situação das estradas da região,
que são realmente uma calamidade. É preciso uma ação do governo
federal e do estadual.

Enfim, existem muitos problemas sobre os quais teremos de debater
e para os quais teremos de buscar soluções. Tenho certeza de que V.
Exa. será muito útil e extremamente competente na busca delas.
Portanto, parabenizo-o por sua presença e sinto-me gratificado por
poder trabalhar com V. Exa. durante este mandato. Muito obrigado.

Obrigado, Deputado Carlos Mosconi. Tenho certeza de que, juntos,
faremos muito pela região, principalmente levando-se em conta sua
capacidade, experiência e respeito frente ao povo.

Sr. Presidente, quero dizer também que defenderemos aqui os
programas ligados ao Minas Leite, projeto em defesa do pequeno
produtor rural.

As pedreiras de nossa região hoje têm problemas seriíssimos, mas
geram muito emprego. Vamos estar juntos, fazendo a defesa para que
hajam projetos que gerem empregos e que, ao mesmo tempo,
preservem o meio ambiente.

Sr. Presidente, muito obrigado. Vamos trabalhar com força e fé. Se
Deus quiser, faremos nossa parte.

* - Sem revisão do orador.
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado André Quintão.
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O Deputado André Quintão - Sr. Presidente, Deputado Tiago
Ulisses, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, trago hoje um assunto
muito importante que a mim foi relatado por lideranças sindicais do
Vale do Aço, região-berço das minhas origens familiares, região
economicamente importante, e também, Deputado Carlin Moura,
região que foi muito importante para o fortalecimento da luta sindical,
da luta operária. Uma região onde a cidadania brota com muita força,
mas, pela sua importância econômica, também uma região onde, na
sua história, os conflitos têm acontecido com muita freqüência,
conflitos principalmente na relação entre capital e trabalho.

Fui procurado por um dos sindicatos que considero dos mais
respeitados e importantes de Minas Gerais, o  Sindicato  dos
Trabalhadores de Timóteo - Metasita -, o sindicato dos trabalhadores
das indústrias siderúrgicas, metalúrgicas, mecânicas, de material
elétrico, eletrônico, desenho e projeto de informática de Timóteo e
Coronel Fabriciano, hoje tão bem presidido pelo companheiro Carlos
Vasconcelos.

Trago esse assunto para a Assembléia Legislativa, a casa do povo,
que discute questões gerais vinculadas ao nosso Estado. É uma
denúncia referente a uma medida que está sendo tomada pela
Acesita, no que se refere à implantação do turno fixo com a
eliminação de uma letra. Traduzindo para os que não têm
familiaridade com a vida sindical nesse tipo de atividade: os
trabalhadores não terão mais o revezamento no horário da jornada e
trabalharão em uma mesma escala continuamente. Por exemplo:
trabalhadores que têm a sua jornada das 23 às 7 horas, ao invés de
terem essa possibilidade de alguns dias no revezamento,
compartilhando o ônus de cumprirem esse horário com os demais
colegas de trabalho, em sete dias da semana trabalharão seis dias na
mesma jornada, das 23 às 7 horas. Isso, de maneira autoritária, sem
nenhum tipo de consulta ou debate com os trabalhadores. Sem contar
que os outros turnos, das 7 às 15 horas e das 15 às 23 horas, irão
acarretar uma desestruturação da organização na vida desses
trabalhadores. O que é pior, com a eliminação de uma letra, há
possibilidade de demissões. O sindicato e especialistas na área
calculam que essa mudança acarretará prejuízos de ordem familiar,
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pois os trabalhadores terão a privação do convívio. Imaginem um pai
de família, um marido trabalhando durante seis dias no horário das 23
às 7 horas, ou um jovem estudante. Além disso, essa medida poderá,
segundo cálculos do sindicato, acarretar aproximadamente de 400 a
500 demissões, portanto afetando a economia local.

O próprio Prefeito, nosso ex-colega de Assembléia, Deputado Chico
Simões, hoje Prefeito de Coronel Fabriciano, já teve oportunidade de
fazer coro com o sindicato contra essa medida, uma vez que a
demissão acarreta prejuízos para a própria cidade. Lerei a carta
endereçada à população, ao povo mineiro, feita pelo Metasil. (- Lê:)

“Carta à população. A Acesita anunciou aos seus trabalhadores e a
toda a comunidade, por via de meios de comunicação de massa, que,
a partir do dia 13/2/2007, estará implantando a chamada jornada fixa,
conhecida pela maioria como turno fixo.

A empresa, para justificar sua atitude, chega a cometer a blasfêmia
de dizer que esse horário é bom para a saúde dos trabalhadores. Para
quem não sabe o que é o turno fixo, basta dizer que o trabalhador que
laborar de 23 às 7 horas o fará por seis dias consecutivos e pelo resto
de sua vida, enquanto trabalhar na Acesita.

Quais as conseqüências, ou melhor, quais os malefícios que essa
medida, tomada unilateralmente pela Acesita, irá provocar nos
trabalhadores e na cidade de Timóteo?

Para os trabalhadores, significará o fim da saúde, pois ninguém
consegue mantê-la trabalhando a partir da zero hora e por seis noites
consecutivas. Em breve, aumentarão os casos de trabalhadores
estressados e deprimidos; aliás, o que não é novidade em nossa
cidade em vista de todas as medidas que a Acesita já tomou para
aumentar a produção à custa da saúde do trabalhador. A própria
empresa está ampliando seu posto médico, prevendo o aumento nos
problemas de saúde.

Veremos também muitos lares sendo destruídos. Os trabalhadores
que foram fixados nos horários das 15 às 23 horas não terão convívio
social e familiar. Sendo a família a maior e mais sagrada instituição
social, sua desagregação irá refletir em toda a comunidade. Marido e
mulher já não terão convivência, e a perda da afetividade, fruto do
convívio diário, compromete qualquer relacionamento. Pais e filhos
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também perderão contato afetivo, fundamental na formação da
personalidade da juventude. Não basta ser pai, tem de participar.

Outra instituição que sofrerá grandes abalos é a vida religiosa.
Ficará muito difícil para quem labora das 15 às 23 horas participar das
missas e dos cultos realizados pelas igrejas da região. Não que a fé
será abalada, mas todos nós sabemos quanto é importante a vida em
comunidade, e as celebrações são um espaço fundamental de
alimentação dessa fé.

Segundo a Acesita, será priorizado o jovem para o trabalho noturno.
Como esse jovem poderá estudar para ter direito a um futuro melhor?
Será que todas as escolas e universidades da região irão sujeitar-se à
vontade da Acesita, adequando seus cursos a ela? Então, ela está
tirando também o direito desses jovens de constituir família.

Outra conseqüência nefasta será a eliminação de centenas de
postos de trabalho na Acesita e em suas prestadoras de serviços.
Com a fixação do turno, uma letra - equipe - será eliminada. Na
Acesita, isso significa o fim aproximadamente de 400 postos de
trabalho. Esse número será multiplicado, uma vez que a Acesita irá
obrigar a Vamservice, a Comit, a Lomae, a Sobremetal, a Contran, a
Recmix, entre tantas outras empresas, a também fixar o turno de seus
trabalhadores. Temos de considerar, ainda, o impacto dessas
demissões em outros setores. Faltará, por exemplo, emprego para
pedreiros, comerciários, e tantas outras profissões do setor de serviço
e comércio. A cidade, que se encontra empobrecida, sentirá o impacto
dessas demissões. A empresa alega que tal fato não ocorrerá, mas
todos devem lembrar-se de que, em outras oportunidades, tal
promessa também foi feita, e não foi cumprida.

Basta vermos quantos postos de trabalho foram eliminados na
Acesita nos últimos anos, sempre em detrimento da vida e da saúde
dos trabalhadores.

Por fim, os metalúrgicos da Acesita fizeram da empresa a número
um do mundo na produção de aços especiais, e essa é a recompensa
que a empresa dá a eles. Os trabalhadores, por via do seu sindicato,
estão fazendo de tudo para reagir contra esse pacote de maldades da
Acesita. Mas entendemos que essa luta deve ser de todos os que são
contra a escravidão branca, que a Acesita quer impor a seus
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trabalhadores.”
Essa é uma carta do Metasita, do sindicato dos trabalhadores.

Fazemos um apelo à direção da Acesita, que tem o melhor aço
especial do mundo, uma empresa construída com o suor e o sacrifício
de tantos trabalhadores do Vale do Aço, para que aprofunde a
negociação, e não a pressão, a coerção, a intimidação que os
trabalhadores de Timóteo e Coronel Fabriciano vêm sofrendo nos
últimos dias.

Infelizmente, essa tradição já a vimos em muitas páginas tristes da
história da luta operária do Vale do Aço: quantos trabalhadores
demitidos, alguns sofrendo fisicamente toda espécie de coerção;
quantas famílias desestruturadas; quanta repressão o sindicalismo do
Vale do Aço sofreu.

Não queremos que essa página se repita hoje, quando um operário
metalúrgico que emergiu da luta sindical já dirige democraticamente
os rumos de nosso país. O Brasil está em outros tempos; são tempos
do diálogo, da construção, do entendimento entre trabalhadores e
empresários, da aceleração do crescimento econômico, em que as
palavras de ordem são acelerar, incluir e crescer, e não reprimir,
desempregar e desestruturar famílias.

Solidarizo-me com os trabalhadores, o Metasita, seu Presidente
Carlos Vasconcelos e sua diretoria, para que a negociação avance e a
repressão seja deixada de lado, para que a greve, legítimo
instrumento dos trabalhadores, seja o último recurso, para que
prevaleça o diálogo. Mas, neste momento, o diálogo depende da
direção da Acesita, sobretudo.

Transmito minha solidariedade e, tenho certeza, a do Bloco PT-
PCdoB, como também a de outros Deputados que defendem a família
e o emprego, a todo o Vale do Aço e a suas entidades sindicais.

Concluirei lendo um poema feito pela filha de um trabalhador da
Acesita. É a palavra de uma criança a qual reflete essa preocupação.

“O trabalho é indicador / de dignidade, é sustento / de um lar e
saudade/ esperançosa a cada saída. Saída tal, que é longa, / mas faz
ele completo, orgulhoso de si mesmo/ e motivo de orgulho para sua
família. / Nós temos presentes, sorrisos, conversas,/ momento em que
se faz uma base, um conceito, / transformando filhos em homens
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direitos. / Se falta tal convivência, tal presença, / de que vale o pão de
cada dia. / Se não se absorve o caráter desses homens morcegos, /
que passam a noite acordados, / por sua família, sem respeito. /
Dignidade e família / trabalho e respeito, / base ideal para um / futuro
perfeito!”
Que a Acesita, em nome dessas crianças, faça uma negociação digna
com os trabalhadores e volte atrás nessa medida. Obrigado.

O Sr. Presidente (Deputado Lafayette de Andrada) - Com a palavra,
o Deputado Carlin Moura.

O Deputado Carlin Moura - Colegas Deputados e Deputadas,
imprensa presente, funcionários da Casa, público presente, querido
povo de Minas Gerais. Na semana passada, ocupei esta tribuna para
fazer uma crítica a segmentos da PMMG, em sua atuação no jogo
Villa Nova “versus” Cruzeiro. Desta feita, venho à tribuna
primeiramente para fazer um elogio à grande atuação da PMMG no
grande evento popular que ocorreu na cidade de Contagem, no dia 11
de fevereiro, denominado Banda Mole, que reúne aproximadamente
70 mil pessoas, entre jovens, famílias e trabalhadores. A PMMG teve
uma atuação exemplar, de alta competência. Quero aqui agradecer a
grande atuação da PMMG, na pessoa do Ten.-Cel. Diniz. A
corporação hoje sofre com os acidentes de trabalho e com o nosso
Estado sendo sitiado por bandidos, provavelmente vindos de fora. A
categoria precisa, sem dúvida alguma, ser olhada com muito carinho e
muito respeito, que valorizem a sua atuação.

Queria parabenizar também todas as forças de segurança que
atuaram no evento, como, por exemplo, a Polícia Civil, a Guarda
Municipal de Contagem, a Transcon, enfim, todos os que ajudaram
para que o evento fosse um sucesso.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, também sirvo-me desta tribuna
porque recebi em meu gabinete correspondência do Sindicato dos
Trabalhadores Rurais de Capelinha e Angelândia. Essa
correspondência vem assinada pelas Sras. Maria da Conceição
Moreira e Maria Rita Fernandes de Figueiredo, Presidente e
Secretária, respectivamente, do Sindicato.

Peço licença aos Srs. Deputados para fazer a leitura, na íntegra, da
correspondência, salientando que nela consta uma denúncia muito
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grave formulada pelo sindicato dos trabalhadores dessas duas
cidades. A correspondência vem de Capelinha, datada de 8/2/2007. (-
Lê:)

“Sr. Deputado, pela presente comunicamos a V. Exa. o brutal
assassinato do Sr. Antônio de Jesus Santos, trabalhador rural do
Córrego Varão - Fazenda Alagadiço, do Município de Minas Novas,
ocorrido no dia 24 de dezembro do ano passado, cometido por João
Antônio da Silva, ‘gerente’-capataz de latifundiários da região, que, ao
longo dos anos, vêm perseguindo e usando formas espúrias para
expulsar as famílias da área.

Desde que a fazenda foi ocupada, em 1º/2/2000, o sindicato vem
denunciando às autoridades competentes a série de dificuldades
enfrentadas na área pelas famílias, inclusive as ameaças e
espancamentos que vitimaram alguns trabalhadores, pelas mãos do
Sr. João Antônio.

Lamentavelmente, as manifestações das famílias, durante esse
período, ecoaram no deserto. As ações tímidas dos poderes
constituídos contribuíram para que as ameaças do capataz e dos
latifundiários da região se materializassem nesse brutal assassinato
de um pai de família, que trabalhava incansavelmente para garantir
uma vida digna para sua esposa e seus dois filhos, de um ano e meio
e seis meses, respectivamente.

Na tarde de domingo, véspera de Natal, o capataz aproveitou a
oportunidade de o trabalhador ter quebrado um simples vidro de uma
janela velha e sacou duas armas para cometer esse crime político,
como forma de vingar a organização dos trabalhadores e intimidá-los.

O trabalhador e seu irmão foram abordados pelo capataz, que
imediatamente sacou as armas e começou a atirar na vítima, levando-
o à morte. Em seguida, o capataz passou a disparar a arma no irmão
da vítima, que fugiu do local, sem conseguir atingi-lo.

Segundo o irmão da vítima, o capataz falou por várias vezes, em
alto e bom som, que queria todos os sem-terras reunidos para eliminá-
los com as armas que, naquele momento, ele portava. O capataz,
nesse período, vinha cometendo vários crimes ambientais, atribuindo
culpa às famílias da área, tentando incriminá-las.

Repudiamos veementemente esse brutal assassinato e cobramos
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providências cabíveis, de forma que o assassino seja imediatamente
preso e levado ao Tribunal de Júri, para que se possa preservar o
respeito às leis e à dignidade humana, bem como para tranqüilizar as
famílias que se encontram na área.

Cordialmente, Maria da Conceição Moreira, Presidente do Sindicato;
e Maria Rita Fernandes de Figueiredo, Secretária do Sindicato.”

Sr. Presidente, Srs. Deputados, pelo que se depreende da denúncia
formulada pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Capelinha e
Angelândia, em razão de sua gravidade e extensão, é necessária a
força firme do Estado, do poder constituído e da Justiça para apurar
rigorosamente os fatos, a fim de combater e colocar na cadeia aquele
que cometeu esse crime, esse assassinato bárbaro.

Não sabemos e não temos a devida compreensão dos fatos, que
trago à tribuna desta Casa para que nós, por meio dos poderes
constituídos, possamos investigar e incentivar o poder público, o
Ministério Público e a nossa Justiça a também apurarem
rigorosamente o ocorrido. O que não podemos é, de maneira alguma,
em pleno século XXI, assistir a assassinatos de trabalhadores no
campo, uma marca abominável de atraso.

O conflito de terras não pode desencadear assassinatos de
trabalhadores, de sindicalistas ou daqueles que lutam por um pedaço
de terra para plantarem e, assim, sustentarem seus filhos. Esse é um
debate que deve ser enfrentado por toda a sociedade mineira e
brasileira e por todos nós, Deputados e Deputadas.

Informo ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Capelinha e
Angelândia que comunicarei a denúncia feita por eles à nossa
Comissão de Direitos Humanos, assim como às demais Comissões
desta Casa para que possamos apurar todos os fatos, o mais rápido
possível.

Ressalto, ainda, Sr. Presidente, que fatos como esse têm sido rotina
em nosso Estado. Infelizmente, no último dia 28 de janeiro, o
assassinato dos  Auditores  Fiscais da Delegacia Regional do
Trabalho - Eratóstenes de Almeida Gonçalves, João Batista Soares
Lage e Nelson José da Silva -, e do motorista, Aílton Pereira de
Oliveira, completou três anos.

Até hoje, em virtude da lentidão da Justiça, os culpados, os
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responsáveis por esse bárbaro assassinato que prejudicou o Estado
no exercício do poder de polícia, em sua atividade de fiscalização, não
foram punidos. Ou seja, com esse assassinato terrível, o Estado foi
atingido, mas os assassinos continuam impunes. Precisamos agilizar
o julgamento desse caso, visto que justiça tardia transforma-se em
uma injustiça. Portanto, queremos que fatos como o do assassinato
dos Auditores Fiscais e dos queridos trabalhadores rurais de Minas
Novas sejam apurados. O Estado de Minas Gerais não pode conviver
pacificamente com denúncias dessa natureza.

Minas tem de ser firme. Para tanto, deve valorizar os profissionais
das Polícias Civil e Militar, do Ministério Público e do Poder Judiciário,
dando-lhes condições para prestarem serviços de qualidade e
apresentarem respostas à sociedade. Acredito, Srs. Deputados e
Sras. Deputadas, amigos que nos acompanham pela TV Assembléia,
que essa é a maneira mais correta de se construir um Estado
Democrático de Direito. Desejamos que os direitos sejam
preservados, que os desvios sejam punidos e que o Estado funcione
em sua plenitude. Compartilho esse problema com os senhores.
Estamos à disposição do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de
Capelinha e Angelândia, a fim se dar máxima urgência à apuração
dos fatos. Agradeço às Deputadas, aos Deputados e ao Presidente da
Mesa a atenção. Obrigado.

* - Sem revisão do orador.
2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase
Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente (Deputado Vanderlei Jangrossi) - 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.

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 1/2007, do Deputado Sargento Rodrigues e outros,
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que revoga o parágrafo único e acrescenta parágrafos ao art. 38 da
Constituição do Estado. Pelo BSD: efetivos - Deputados Domingos
Sávio e Zé Maia; suplentes - Deputados João Leite e Neider Moreira.
Pelo PFL: efetivo - Deputado Delvito Alves; suplente - Deputado
Gustavo Corrêa; Pelo PMDB: efetivo - Deputado Luiz Tadeu Leite;
suplente - Deputado Vanderlei Miranda; Pelo PT: efetivo - Deputado
Paulo Guedes; suplente - Deputado Almir Paraca. Designo. Às
Comissões.

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

comunicações apresentadas nesta reunião pelos Deputados Zezé
Perrella - informando sua renúncia como membro efetivo da Comissão
do Trabalho (Ciente. Publique-se.), e Luiz Humberto Carneiro -
indicando o Deputado Domingos Sávio para membro efetivo da
Comissão do Trabalho (Ciente. Designo. Às Comissões.).

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

do inciso XXXII do art. 232 do Regimento Interno, requerimentos da
Deputada Ana Maria Resende, solicitando o desarquivamento do
Projeto de Lei nº 1.761/2004, e dos Deputados Doutor Viana (11),
solicitando o desarquivamento dos Projetos de Lei nºs 1.928, 1.933,
1.952, 2.015 e 2.016/2004, 2.092, 2.140, 2.149, 2.213 e 2.249/2005 e
3.454/2006, Célio Moreira (8), solicitando o desarquivamento dos
Projetos de Lei nºs 1.059/2003, 1.822/2004, 2.797/2005, 2.961, 3.143,
3.557, 3.634 e 3.736/2006, João Leite (12), solicitando o
desarquivamento dos Projetos de Lei nºs 166 e 397/2003, 2.216,
2.390, 2.526, 2.672, 2.810 e 2.891/2005, 3.015, 3.065, 3.639 e
3.711/2006, e Padre João (6), solicitando o desarquivamento do
Projeto de Lei Complementar nº 6/2003 e dos Projetos de Lei nºs 12,
54, 327, 578 e 592/2003.

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado
Sebastião Helvécio, solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento
Interno para, nos termos do seu § 1º, transferi-la ao Deputado
Sargento Rodrigues. A Presidência defere o requerimento e fixa ao
orador o prazo de 30 minutos. Com a palavra, o Deputado Sargento
Rodrigues .
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O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
Sras. Deputadas, público que nos assiste pela TV Assembléia, terça-
feira passada, não pudemos dissecar mais o tema que nos trouxe à
tribuna. Portanto, não poderia deixar de dar continuidade ao debate no
que diz respeito à questão da nossa insegurança pública, mais
precisamente da nossa fragilidade jurídica ao punir os criminosos que
continuam espalhando medo e terror por onde passam.

Estamos de luto no Estado de Minas Gerais, pois, ontem, morreram
dois policiais militares do Gate: 1º-Ten. Eduardo Valdir de Matos Leite,
31 anos, casado, e 2º-Sgt. Edson Pinheiro da Silva, 44 anos, pai de
uma filha. Foram mortos num trágico acidente próximo à cidade de
João Pinheiro quando retornavam do cerco-bloqueio criado para
prender os marginais que assaltaram os bancos nas cidades de
Riachinho e São Romão. O cerco-bloqueio ainda continua naquela
região.

Espero que aqueles que dão a vida para defender a vida, que é o
direito mais sagrado... A lei tutela a vida e a integridade física dos
demais indivíduos que compõem o conjunto da sociedade.

Registro, com muito pesar, o falecimento desses dois policiais. Hoje,
tive a oportunidade de comparecer ao BPE, batalhão onde eles
serviam, e pude rever vários companheiros.

Infelizmente, o clima era de grande consternação. Morreram
trabalhando, dando a sua contribuição para a segurança pública de
Minas Gerais, assim como já morreram, no Estado de Minas Gerais,
neste ano, mais outros seis companheiros.

O primeiro deles foi o Sd. Samuel Emídio Ferreira, no dia 7/1/2007;
o segundo, o Cb. Vandec Costa da Silva, no dia 9/1/2007. Na terça-
feira, disse que iria trazer as fotografias, pois as imagens dos tiros que
esse Cb. Vandec tomou quando tentava ajudar o cerco-bloqueio na
cidade de São Gotardo, região do Alto Paranaíba, são fotos terríveis,
e vamos exibi-las no Plenário. Fotos essas chocantes.

O tiro de fuzil na cabeça do Cb. Vandec fez com que todo o seu
crânio fosse aberto, deixando o seu rosto esfacelado. Uma cena
horrível, que faço questão de exibi-la, ainda que seja chocante, para
que os demais colegas Deputados e Deputadas e para que os
cidadãos que estão nos ouvindo também possam chocar-se com essa
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violência e entender que é hora de reagirmos. Aliás, passou da hora
de reagirmos.

Não podemos ficar calados no nosso canto, esperando que os
congressistas votem rapidamente as reformulações necessárias. É
preciso nos mobilizarmos; é preciso que cada pai, cada mãe e cada
pessoa honrada que trabalha neste país se sintam indignados com
isso.

Disse uma verdade e sei que não sou o dono dela. Ninguém é dono
da verdade.

Sr. Presidente, e o que aconteceu com o garoto João Hélio longe da
sua família? Muitas vezes nós, que moramos nos grandes centros
urbanos, vivemos um estigma, uma certa doença do centro urbano de
sairmos de casa cedo, correndo, e ir para o trabalho, para a
faculdade, para a academia de ginástica, para o curso de inglês, ou
pegar o ônibus lotado nesse trânsito urbano também violento. As
coisas vão acontecendo, e nós vamos perdendo a nossa capacidade
de indignar. Vamos perdendo a nossa sensibilidade de observar com
mais detalhes o que está acontecendo. Por isso continuam
acontecendo crimes bárbaros, como é o caso do garoto João Hélio.

No dia 11 de janeiro, o Cb. Robson Fernandes Simões também foi
morto por marginais; no dia 20 de janeiro, o Cb. Paulo Henrique de
Oliveira; no dia 29/1/2007, o Subinspetor José Júlio Proença; e, no dia
11 de fevereiro, o Detetive Fábio Marques Bandeira. Foram seis
policiais que morreram, além do 1º-Ten. Eduardo Valdir de Matos
Leite e do Sgt. Edson Pinheiro da Silva. São esses os nossos heróis
que gostaríamos de homenagear nesta tarde.

Não gostaria apenas de fazer uma homenagem da tribuna desta
Casa, sem que ela sensibilizasse os meus colegas Deputados e
Deputadas em relação àqueles que passam pelo último obstáculo do
Estado, que é o policial armado. Estou falando daqueles a quem
damos essa permissão por meio do chamado contrato social do
Estado. Delegamos a eles o poder de andar armado e defender a
nossa vida, o nosso patrimônio, a nossa liberdade, o direito de ir e vir,
enfim, os direitos sagrados da Constituição da República.

São essas as pessoas que defendem os nossos direitos sagrados,
sendo o principal a vida. Eles estão pagando com a própria vida.
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Apesar de esses dois últimos terem morrido em acidente de trânsito,
esses policiais militares estavam retornando de uma operação cerco-
bloqueio, ou seja, estavam trabalhando. Portanto, morreram no
exercício da atividade de prestar segurança pública. A eles as nossas
homenagens, o nosso respeito e a nossa admiração. Pedimos a Deus
que conforte os seus familiares.

Não podemos continuar permitindo que pessoas continuem
pensando que lá fora não acontece crime e que todos têm um lado
maravilhoso ou que uma pessoa não deve ser punida pelo seu erro.
No contrato social que aceitamos, instituímos uma Constituição da
República, um Código Penal e um Código de Processo Penal. Hoje há
leis frágeis. Ontem o Congresso, por meio da Câmara dos Deputados,
aprovou uma reforma muito tímida na Lei de Crimes Hediondos, ou
seja, de 1/3 para 2/5.

Deputados Wander Borges e Carlin Moura, o Brasil continua sendo
o país das maravilhas, o mais benevolente nesse aspecto. E aqui
temos apenas outros dois que nos acompanham. O jornal “Diário da
Tarde” de hoje traz uma matéria que fala sobre a idade penal em
vários países e como eles tratam os que não concordam com esse
contrato e que realmente desejam fazer do seu país um país sem lei.

É hora de acordar. Precisamos fazer com que o País acorde, e a
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais não pode fugir a
esse debate. A Assembléia tem de entender que esse compromisso é
nosso, é de cada Deputado, pois cada um também tem família,
irmãos, pais, mães, filhos, e representa, com imensa
responsabilidade, o povo de Minas Gerais por delegação do voto.

Até quando vamos continuar permitindo que os menores
adolescentes que continuam estuprando, matando, cometendo crime
hediondo mediante violência, tenham pena máxima de três anos. Não
estou falando dos demais crimes, Deputado Célio Moreira, falo de
crime hediondo mediante violência. O crime de tráfico de drogas é
hediondo, mas não tem violência. Não é nesse que ele vai enquadrar-
se. Algo tem de ser feito - espero.

Srs. Deputados, Sras. Deputadas, muitas vezes as pessoas só se
movem, quando acontece do lado da casa deles, quando acontece
com a família deles. Então, esse cidadão fala assim: vamos criar uma
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ONG, vamos bater na porta do Congresso. Nós, Deputados
Estaduais, temos o dever, numa frente parlamentar, Deputado Célio
Moreira, de ir ao Congresso Nacional e dizer que Minas Gerais não
pode fugir a esse debate, que queremos dar contribuição, que pontos
do Código de Processo Penal precisam ser reformulados. Não
podemos continuar permitindo que os recursos jurídicos do Código de
Processo Penal continuem a adiar os julgamentos de monstros que
estão aí. Aí vem aquela turma que gosta de abrandar e diz que os
menores precisam de uma chance. Precisam, sim.

O Deputado Carlin Moura (em aparte) - Meu nobre Deputado
Sargento Rodrigues, primeiramente queríamos externar nossa
solidariedade também com os familiares dos policiais militares que
têm morrido em ação, em combate, em acidentes de trabalho. Temos
a compreensão de que Minas Gerais tem tido um aumento desse tipo
de ações criminosas contra os nossos policiais militares. Minas
Gerais, esta Casa com o governo do Estado, deve tomar atitudes
urgentes e enérgicas para proteger a vida desses policiais militares. A
cada dia que passa, o crime organizado arma-se e organiza-se mais,
e o Estado ainda tem uma certa lentidão do ponto de vista de municiar
os nossos policiais, os nossos trabalhadores.

Tenho um profundo respeito pela Polícia Militar de Minas Gerais e a
compreensão de que esses policiais são essenciais para a segurança
pública de Minas Gerais.

V. Exa. também traz ao Plenário desta Casa um debate muito atual,
que deve envolver toda a sociedade brasileira neste momento em que
o País precisa. São temas candentes que precisam ser enfrentados. A
segurança pública é uma questão que depende do envolvimento de
todos.

Quero parabenizá-lo por sua preocupação, pelos pontos polêmicos
que V. Exa. levanta dessa tribuna. Trata-se de um debate que deve
ser enfrentado com rigor, com competência, pois não podemos aceitar
que vidas de inocentes sejam ceifadas e que vidas dos trabalhadores
da honrosa Polícia Militar sejam tiradas de forma tão banal, como vem
ocorrendo nos últimos tempos.

Acreditamos ser importante que se faça uma política do aumento da
remuneração dos policiais militares, uma política para o pagamento do
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adicional de periculosidade que nossos policiais militares e civis tanto
pleiteiam e que é fundamental, pois, para enfrentar o crime
organizado, as nossas forças de segurança têm de estar devidamente
amparadas. V. Exa. está de parabéns por sua preocupação, marca de
V. Exa. Receba a nossa solidariedade nessa sua trincheira, nessa sua
batalha. Muito obrigado, Deputado.

O Deputado Antônio Genaro (em aparte) - Gostaria de fazer uma
colocação que é, no mínimo, estranha ao Parlamento. O Parlamento
tem a função de fazer leis, de fiscalizar o Executivo. Ouvimos aqui
vários discursos. O Parlamento precisa de uma tonelada de discursos
para produzir meio quilo de resultados. Desde que se conhece a
história da raça humana, vê-se que ela não melhorou em nada, a não
ser nas questões científicas, que hoje favorecem até os bandidos.
Hoje percebemos que a raça humana está pior. Nos meus últimos 40,
50 anos não vi nenhuma melhora na raça humana. São guerras,
brigas e confusões.

Quero lembrar-me de uma pessoa que tenho no mais alto conceito,
que para mim é o que há de mais em todos os sentidos, que é Jesus
Cristo. Ele disse: “Este mundo jaz no maligno”. Quem sou eu para
dizer que Jesus Cristo estava errado? Ele nunca errou, principalmente
porque é Deus. Este mundo jaz no maligno. É inconcebível para os
políticos e governantes que tudo isso tenha um fundo espiritual. Quem
disse que tudo isso tem um fundo espiritual foi o Senhor Deus Jesus
Cristo. Ele diz: “Aquele que comigo não se ajunta espalha”. Tudo o
que foi feito, todas as providências que foram tomadas, todos os
discursos feitos na história da humanidade não ajudaram em nada. A
raça humana é uma raça cruel.

Peço perdão a Deus se o que vou dizer for errado, mas, se a raça
humana não existisse, não faria a menor falta no planeta Terra.

O Deputado Sargento Rodrigues - Agradeço a contribuição do
Deputado Antônio Genaro, mas também entendo que algumas coisas
são para Deus fazer e outras devem ser feitas pelo homem. Estamos
tratando de alguns pontos do Código de Processo Penal.

Mas gostaria, Deputado Célio Moreira, de apresentar aqui um fato
ocorrido aqui em Minas Gerais semelhante ao que aconteceu com o
garoto João Hélio. No dia 23/4/2001, a vítima Vera Lúcia da Cruz
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Dinis, enfermeira, foi arrastada no seu carro por quatro quarteirões no
Bairro Carlos Prates. O rapaz Joab Rodrigues era menor à época do
fato e participou do crime com esse outro indivíduo de um crime de
latrocínio, cuja vítima era essa enfermeira. Esse é o tipo de pessoa
com quem estamos lidando. O crime ocorreu em 2001, e os
criminosos foram presos. O menor não tinha prontuário criminal.

Um ano depois, Deputado Carlin, ele estava solto; um ano depois de
ter sofrido uma medida de internação prevista na Lei nº 8.069, de
13/7/90, chamada Estatuto da Criança e do Adolescente, cujo art. 121,
§ 3º, diz, com todas as letras, que em nenhuma hipótese a medida de
internação ou a medida privativa de liberdade poderá ser maior que
três anos.

Sabe o que aconteceu, Deputado Célio Moreira? No dia 28/12/2003
ele cometeu latrocínio - esse Joab, que era menor - contra a pessoa
de Lídia Aparecida Ribeiro, na cidade de Diamantina.

Por isso temos que acordar, temos que nos mover. Quando ele
cometeu o crime, tinha 17 anos. Se levantarmos seu prontuário
criminal, veremos que nada existe na ficha a respeito do que ele
cometeu até fazer 18 anos. Atualmente, o menor pode cometer 10
latrocínios que, ao completar 18 anos, tudo zera. Se puxarmos seu
prontuário, não existirá nada. Será que essa lei está correta? Será que
permitir a progressão de crime hediondo apenas com o cumprimento
de dois quintos é correto?

Tenho certeza de que não. Por isso não podemos continuar de
braços cruzados. Cada cidadão e cidadã que nos estiver ouvindo
neste momento tem de indignar-se e dizer que isso está errado, pois
existe uma turma que gosta muito de filosofia e poesia e entende que
não é preciso mudar. Entretanto, mostramos aqui que vários países
criminalizam o menor - até a partir de 4 anos, como é o caso do
Japão.

Mas não estamos falando disso. Para o adolescente não pode haver
teto de idade para crimes hediondos com violência: estupro seguido
de morte, latrocínio, seqüestro seguido de morte, genocídio. Estamos
falando disso.

O Deputado Célio Moreira (em aparte) - Deputado Sargento
Rodrigues, quero parabenizá-lo pelo discurso. Concordo com V. Exa.:
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o Legislativo de Minas Gerais não pode ficar fora desse debate.
Temos um Código Civil que precisa ser atualizado, como também é
necessário rever o Estatuto da Criança e do Adolescente.

Quero trazer outro assunto para reflexão de todos. O Deputado
Antônio Genaro fez uma observação importante que algumas pessoas
às vezes não levam em consideração: a família hoje está ameaçada.
Logicamente, aí entram os governos municipal, estadual e federal,
com políticas sociais para atendimento às famílias carentes.

As pessoas acham que somente em favelas, entre as pessoas
pobres, estão os bandidos, mas isso não é verdade. Já vimos nas
estatísticas que as pessoas da classe AA e da classe média-alta
também estão praticando os crimes a que estamos assistindo ao vivo
e em cores pela televisão, como foi o caso do rapaz com a moça no
seqüestro no ônibus, sendo que depois a moça veio a falecer.
Estamos vendo guerra, ao vivo e em cores.

Isso tudo acontece porque ainda existem pessoas que não
experimentaram nem sentiram o amor de Deus no coração. A partir do
momento em que a pessoa estiver cheia da graça, não fará isso. A
família precisa consolidar-se. O pai tem que ter tempo para conversar
com seus filhos, e os filhos têm que dar tempo ao pai para conversar
com eles. A família tem que andar unida.

Hoje, Deputado Sargento Rodrigues e demais Deputados, é raro
vermos uma família sentar-se à mesa para almoçar, pelo menos aos
domingos. Hoje impera a correria: cada um vive para si, e ninguém
tem tempo para falar nada a ninguém.

Então, a família precisa estruturar-se, e precisamos colocar nossa
vida e nosso coração na luz daquilo que Jesus ensinou: “Eis que vos
dou um novo mandamento: amai-vos uns aos outros”.

E hoje, o que está acontecendo, o que estamos vendo são as
pessoas odiando umas às outras. Essa violência continuará enquanto
o ser humano não experimentar o amor de Deus. A partir do momento
em que ele sentir o amor de Deus, ele viverá esse amor e será outra
pessoa. Não podemos fugir dessa discussão. Precisa-se de revisões,
urgentemente, o Brasil está pedindo. Vimos algumas frentes sobre a
questão dos direitos humanos, e acredito que V. Exa. também
gostaria de citar, pois direito humano é defender a vida e defender a
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vítima. Na maioria das vezes, vemos o bandido ser defendido e as
vítimas ficam ao léu.

Precisa-se, sim, de discutir, tanto a Assembléia como a Câmara e o
Senado. É preciso chamar para essa discussão e colocar ordem
nessa baderna que está não só o Brasil, mas o mundo.

O Deputado Sargento Rodrigues - Cumprimento V. Exa. por uma
citação muito madura, no que diz respeito ao resgate da família.

Do ponto de vista que eu diria sociológico, sob a teoria sociológica,
não há sociedade sem desvio de conduta. Isso é fato. Nem a
sociedade contemporânea nem a sociedade mais primitiva, da época
tribal. Não há sociedade sem desvio de conduta, portanto não há
sociedade sem crime. Mas um dos fatores que torna difícil a
intervenção do poder público é o controle, o melhor controle social que
pode ser exercido, que é por meio da família, do pai e da mãe. Esse é
o melhor controle social, o chamado controle social informal: a família,
a escola, a Igreja. E, obviamente, nós precisamos também fomentar,
paralelamente.

Temos medidas, no aspecto da segurança pública, para controle da
violência que devem atuar de forma paralela. Uma no campo da
prevenção social, as chamadas políticas públicas, os investimentos
em educação, em mediação de conflitos, em distribuição de renda. E
também em tudo aquilo que conhecemos e sabemos com que
devemos estar preocupados.

A outra é quanto ao controle social formal. Este é composto pela
Polícia Civil, pela Polícia Militar, pelo Ministério Público, pelo Judiciário
e pelo sistema prisional, o chamado sistema de justiça criminal. Esse
aparelho de controle social formal só pode fazer alguma coisa se tiver
um instrumento legal para fazer. Quando nós questionamos o
Delegado, ele diz: “Deputado, é a lei”. Quando questionamos o
Promotor, ele diz: “Deputado, é a lei”. Quando questionamos o Juiz
por que ele não deu a pena mais severa... - e aí abro um parêntese,
Deputado Célio Moreira, para dizer que a pena tem que obedecer a
três eixos, os três eixos para ser uma pena correta: ela deve ser certa,
célere e severa. No Brasil não existe isso. Não existe celeridade, não
existe a certeza da punição e muito menos é severa. Ela é branda, é
muito branda.
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Dentro dessa linha é que vamos propor. A partir de hoje estarei
colhendo assinaturas para uma frente parlamentar numa cruzada,
Deputado Célio Moreira, para revisão do Código Penal, no que se
refere aos crimes hediondos, no que se refere especificamente à
medida de internação contida no § 3º do art. 121 do Estatuto da
Criança e do Adolescente, para que as pessoas não venham a dizer
amanhã que queremos jogar o Estatuto no lixo. Não é isso.
Precisamos rever pontos específicos. E obviamente do Código de
Processo Penal, para que não haja tantos recursos jurídicos que
impedem a celeridade do processo com a devida aplicação da pena.

Assim, conclamo os meus pares, Deputados e Deputadas, para
darmos essa contribuição. Não podemos ficar sentados em nossos
gabinetes e dizer que ficamos de braços cruzados porque somos
Deputados Estaduais e não podemos mudar a lei. Podemos, sim.
Podemos pressionar politicamente. Tenho certeza de que algum
Deputado Federal tomará conhecimento dessa nossa posição e se
indignará também.

É isso o que devemos fazer. Uma grande frente parlamentar para ir
a Brasília e dizer: está aqui, pois queremos dar nossa contribuição.

Agradeço ao Deputado Célio Moreira. Presidente, obrigado pela
paciência. Espero que os nobres colegas Deputados não fiquem
apenas nos apartes, pois podemos, de fato, tocar essa grande
cruzada em nome da sociedade mineira e brasileira. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
Questão de Ordem

O Deputado Célio Moreira - Sr. Presidente, verificando que não há
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 reunião ordinária da
próxima quinta-feira, dia 22, às 14 horas, com a seguinte ordem do
dia: ( - A ordem do dia anunciada é a publicada nesta edição.).
Levanta-se a reunião.
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ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL DA
INDICAÇÃO DO OUVIDOR-GERAL ADJUNTO DO ESTADO NA 1ª
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

14/2/2007
Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Dalmo Ribeiro Silva, Gustavo Valadares, Fábio Avelar e Weliton
Prado, membros da supracitada Comissão. O Presidente “ad hoc”,
Deputado Dalmo Ribeiro Silva, informa que a reunião se destina à
eleição do Presidente e do Vice-Presidente e à designação do relator;
em seguida, determina a distribuição das cédulas de votação e
convida o Deputado Fábio Avelar para atuar como escrutinador.
Verificada a contagem dos votos, são eleitos, por unanimidade, para
Presidente e Vice-Presidente, respectivamente, os Deputados
Gustavo Valadares e Dalmo Ribeiro Silva. Em seguida, o Presidente
“ad hoc” declara empossado como Presidente o Deputado Gustavo
Valadares. Na direção dos trabalhos, o Deputado Gustavo Valadares
declara empossado como Vice-Presidente o Deputado Dalmo Ribeiro
Silva e avoca para si a relatoria da matéria. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a reunião extraordinária, de
15/2/2007, às 14h30min, para se ouvir o Sr. Agílio Monteiro Filho,
indicado para Ouvidor-Geral Adjunto do Estado, em cumprimento ao
disposto no art. 111, inciso I, alínea “c”, do Regimento Interno,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 15 de fevereiro de 2007.
Gustavo Valadares, Presidente - Antônio Júlio - Sebastião Costa.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
Foram encaminhadas a Mesa, na 5ª Reunião Ordinária, realizada

em 14/02/2007, as seguintes proposições:
PROJETO DE LEI Nº 65/2007

Torna obrigatória a orientação de segurança aos passageiros do
transporte coletivo intermunicipal.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - É obrigatória a prestação de informações referentes a

procedimentos de segurança em caso de acidente com passageiros
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das linhas de transporte coletivo intermunicipal, de característica
rodoviária.

Art. 2º - O descumprimento do disposto nesta lei acarretará as
sanções previstas na legislação que disciplina os contratos de
concessão e permissão de serviços públicos.

Art. 3º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 90
dias contados da data de sua publicação.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 14 de fevereiro de 2007.
Alencar da Silveira Jr.
Justificação: O transporte rodoviário predomina no País, e um

grande número de pessoas percorre as estradas brasileiras. As
estatísticas a respeito de acidentes com veículos mostra uma
incidência considerável de ônibus sinistrados, com vítimas fatais ou
gravemente feridas. Nesses casos, a rapidez no procedimento de
saída do veículo acidentado pode ser decisiva para tornar o socorro
mais eficaz. Infelizmente, nos transportes rodoviários coletivos, não
são fornecidas aos passageiros informações sobre as saídas e os
equipamentos de emergência, como se faz nos aviões e nos trens.

O objetivo deste projeto de lei é estender aos passageiros dos
ônibus orientações que podem ajudar a salvar muitas vidas, sem
onerar as empresas concessionárias. O próprio motorista pode
repassar as informações propostas ou, se o ônibus dispuser de
sistema de som, a mensagem poderá ser gravada e transmitida no
início da viagem.

Trata-se de um procedimento simples, mas que muito contribuirá
para tornar a viagem mais segura, oferecendo maior tranqüilidade aos
passageiros.

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

PROJETO DE LEI Nº 66/2007
Dispõe sobre o acesso de pessoas portadoras de necessidades

especiais a prédios públcos, cinemas, teatros, casas de espetáculos,
estabelecimentos bancários, quadras e ginásios poliesportivos.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º - Ficam os prédios públicos, os cinemas, os teatros, as casas
de espetáculos, os estabelecimentos bancários, as quadras e os
ginásios poliesportivos obrigados a garantir o acesso de pessoas
portadoras de necessidades especiais às suas dependências
destinadas ao público.

§ 1º - Para os efeitos do “caput”, os acessos aos estabelecimentos
de que trata esta lei deverão ser sinalizados horizontal e
verticalmente, de forma a permitir fácil orientação aos usuários
portadores de necessidades especiais.

§ 2º - Os cinemas, os teatros, as casas de espetáculos, as quadras
e os ginásios poliesportivos destinarão assentos e espaços para
estacionamento de cadeiras de roda na platéia, devidamente
identificados, em locais de fácil visualização da programação.

§ 3º - Os estabelecimentos bancários adequarão o mobiliário de
suas agências de modo a eliminar todo e qualquer obstáculo ao
atendimento dos portadores de necessidades especiais.

§ 4º - As sinalizações e adequações, previstas nos parágrafos
anteriores, respeitarão os padrões ditados pela Associação Brasileira
de Normas Técnicas, para as finalidades desta lei.

Art. 2º - O descumprimento desta lei implicará aplicação de multas
ao infrator, com valores a serem definidos em decreto
regulamentador.

Art. 3º - Esta lei será regulamentada pelo Poder Executivo, no prazo
de 90 dias após sua publicação.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 14 de fevereiro de 2007.
Carlin Moura
Justificação: Devemos entender a deficiência como uma questão

social, que envolve todos nós, não como uma questão individual, só
da pessoa com deficiência. O que causa incapacidade é a não-
adequação dos ambientes e sua adequação depende de cada um de
nós, depende de todos. Olhar antes de tudo a pessoa, com dignidade
de ser humano e direitos, com suas necessidades e potencialidades, e
não a deficiência que ela possui.

Sabemos que a inclusão social das pessoas com deficiência é
responsabilidade de todos; por isso é dever ético e moral promover a
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equiparação de oportunidades, isto é, adaptar os sistemas da
sociedade - o meio físico, a comunicação, o transporte público, os
locais de cultura e laser, os ambientes esportivos, etc. - para que
estejam disponíveis para todos. Também é dever promover a
acessibilidade, isto é, que todas as pessoas possam utilizar, com
segurança e autonomia, todos esses sistemas da sociedade.

Pretendemos com este projeto de lei fazer com que os espaços
físicos dos órgãos públicos e os espaços de uso comum da iniciativa
privada estejam adequados ao acesso dos portadores de
necessidades especiais, visando garantir-lhes a plena cidadania.

- Semelhante proposição foi apresentadas anteriormente pelo
Deputado Weliton Prado. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 5/2007 nos
termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 67/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 2.117/2005)

Institui o Programa de Resgaste Histórico e Valorização das
Comunidades Remanescentes de Quilombos em Minas Gerais -
Projeto Quilombos -, tendo como base o art. 68 das Disposições
Transitórias da Constituição da República, e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O Estado promoverá o resgate histórico e a valorização das

comunidades remanescentes dos quilombos mediante a adoção das
seguintes medidas:

I - identificar e demarcar os territórios ancestrais e as terras
remanescentes de quilombos no Estado de Minas Gerais;

II - promover o levantamento e a legalização dessas áreas, por meio
do Instituto de Terras do Estado de Minas Gerais - ITER -;

III - promover o levantamento histórico e cultural dessas
comunidades, utilizando informações fornecidas pela Fundação João
Pinheiro, pela Universidade do Estado de Minas Gerais, pela
Universidade de Minas Gerais e outras entidades;

IV - identificar projetos culturais para enquadramento nas leis de
incentivo à cultura;

V - apoiar a implementação de projetos de desenvolvimento
comunitário, agrário e social para serem financiadas pelo Banco de
Desenvolvimento de Minas Gerais - BDMG - e por outras fontes;
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VI - abrir linhas de crédito no Banco de Desenvolvimento de Minas
Gerais - BDMG - para o turismo cultural e ecológico, a fim de viabilizar
o desenvolvimento dessas comunidades.

Art. 2º - O sistema estadual de ensino, a partir do levantamento
histórico e cultural das comunidades, incluirá, no currículo escolar,
estudos sobre a história e as características culturais dos quilombos
em Minas Gerais.

Art. 3º - Esta lei será regulamentada pelo Poder Executivo no prazo
de 120 dias contados da data de sua publicação.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 14 de fevereiro de 2007.
Paulo Guedes
Justificação: Foram quase 360 anos de trabalho escravo no País,

196 anos na Capitania e, posteriormente, na Província de Minas
Gerais. As primeiras levas de escravos africanos chegaram para o
trabalho na mineração e no garimpo do diamante por volta de 1692.
Vieram principalmente de Angola, Congo, Gana e Moçambique. Lá,
possuíam identidade, cultura, e alguns procediam mesmo de reinos
altamente evoluídos para o contexto da época. Reconheciam-se como
fulas, sudaneses, ewés ou geges, guinés, mandingas e, sobretudo,
bantos. A escravização suprimiu as identidades e homogeneizou a
todos com a classificação de pretos e negros, transferindo para
homens e mulheres de pele escura os conteúdos negativos existentes
no imaginário coletivo, construído desde a Europa.

Para se ter uma idéia do peso demográfico desses contigentes
populacionais na Capitania mineira, na tabela mais conhecida, de
1776, constata-se a “existência de 70.769 brancos, 82 mil pardos e
167 mil pretos, somando 319.769 indivíduos”. Quer dizer, os negros e
mestiços constituíam quase 80% da população das Gerais.

A mineração não absorvia todo esse contingente populacional, que
ia buscar as formas de sustento nos ganhos lícitos, como era o caso
das negras quitandeiras, ou nos ganhos ilícitos e nas pequenas
infrações, como nos casos da prostituição, dos roubos e dos extravios
de pedras preciosas, bem como na formação de bandos e na
feitiçaria.

Por outro lado, a formação de quilombos foi uma constante durante
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todo esse período de escravidão. Pesquisadores dessa forma de
resistência, como o Professor Carlos Magno, da UFMG, dão notícia de
centenas de quilombos em Minas Gerais, sendo o de Ambrósio o mais
importante dos estudados até o momento.

Ao longo desses quase 200 anos de trabalho escravo em Minas
Gerais, foi sendo construída toda uma “ideologia da vadiagem” e da
“humanidade inviável”. Recorro, mais uma vez, a Carlos Magno, que
descreve esse processo de desqualificação em cores bastante fortes:
“À perplexidade do homem livre pobre e constantemente
desclassificado, a camada dominante opôs um corpo bastante
organizado de formulações cujas raízes lançam seus frutos ainda
hoje, pois foram incorporadas e reelaboradas pela nossa tradição
autoritária. Em síntese, a chamada dos homens pobres era tida como
uma outra humanidade, inviável pela sua indolência, pela sua
ignorância, pelos seus vícios, pela mestiçagem ou pela cor negra de
sua pele; habitantes de uma terra rica e farta, esses homens nada
faziam para dela conseguir frutos; poderiam viver de expedientes e
esmolas, descurando do futuro, repudiando as formas permanentes
da atividade econômica e abraçando um modo de vida itinerante e
imprevidente”. É o que diziam.

A abolição do trabalho escravo, em 1888, não veio acompanhada de
medidas que pudessem integrar os negros na sociedade de classes e
instrumentalizá-los para a cidadania. Pelo contrário, a abolição
acontece em um período em que as doutrinas de superioridade racial
dos europeus estão em voga e contaminam os mais variados campos
do conhecimento, como a história, a biologia, a medicina, a medicina
legal e as ciências que vieram depois, como a antropologia e a
sociologia.

Mas essa não é apenas uma visão “a posteriori”, a partir dos
resultados palpáveis daquele momento até os dias de hoje. Isto
porque houve políticos, como é o caso de José Bonifácio de Andrada
e Silva, que defendiam, por exemplo, a reforma agrária como medida
para permitir a participação dos ex-escravos no sistema produtivo.

Aquelas teorias racistas que influenciaram o pensamento das nossa
elites, dos políticos e dos reformadores sociais impuseram limites
estruturais ao movimento abolicionista. Um jornal dessa corrente, “A



445

Redempção”, de São Paulo, traz, em seu número de 11/12/1887, a
seguinte opinião: “o distinto do abolicionista é a limpeza da
consciência, é o libertar aqueles a quem estão roubando e deixá-los
que vão tratar de sua vida ou pagar-lhes o salário a que tem direito
todo aquele que trabalha; é ter sua casa, seu lar, sua família limpa da
lepra negra que contamina a todos e perverte os costumes”.

Milhões de africanos tinham aportado ao Brasil. Aqui construíram
uma cultura exuberante e ergueram cidades que são hoje patrimônio
da humanidade; produziram a riqueza das nações, particularmente de
Portugal e da Inglaterra. Estratégias de exclusão e repressão são
faces da mesma moeda. Agora, encerro este retrato sem retoques da
crua realidade dos negros, nesses quase 360 anos de escravidão e
112 anos de abolição inconclusa do trabalho escravo, para abordar o
momento presente.

Atualmente, passados mais de 500 anos de Brasil, temos assistido a
gestos de enorme grandeza ética, como é o caso da Igreja Católica,
que pediu perdão pelos pecados cometidos contra os índios e contra o
povo negro. Não obstante o enorme efeito de atitudes como essa, é
chegado o tempo da proposição de medidas concretas, de políticas e
de estratégias para a busca da justiça, da verdade, para promover a
igualdade de oportunidade entre os vários segmentos étnicos de
nosso Estado e de nosso País.

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

PROJETO DE LEI Nº 68/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 3.150/2006)

Altera a Lei nº 15.910, de 21 de dezembro de 2005, que dispõe
sobre o Fundo de Recuperação e Desenvolvimento Sustentável das
Bacias Hidrográficas do Estado de Minas Gerais - Fhidro e dá outras
providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O art. 5º da Lei nº 15.910, de 21 de dezembro de 2005,

passa a vigorar acrescido do seguinte § 4º:
“Art. 5º - (...)
§ 4º - Na aplicação dos recursos será dada prioridade à Bacia do Rio
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Jequitinhonha, especialmente em projetos de:
I - recuperação florestal de áreas essenciais à manutenção dos

recursos hídricos;
II - melhoria do manejo do solo para redução da erosão e

assoreamento dos cursos d’água;
III - modernização das técnicas agrícolas que reduzam o consumo

de água;
IV - melhoria dos recursos pesqueiros;
V - educação ambiental.”.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 14 de fevereiro de 2007.
Paulo Guedes
Justificação: A Bacia do Rio Jequitinhonha abrange grande parte do

Norte de Minas Gerais e pequena parte do Sudeste da Bahia. A área
compreende 63 Municípios e abarca 11,3% da área de Minas e 0,8%
da Bahia. Configura-se como um desafio para as políticas
governamentais, pelas características físicas particulares de clima e
relevo, associadas às condições socioeconômicas de extrema
carência. Culturalmente, entretanto é uma das mais ricas regiões do
Estado e do País. Nesta região paupérrima vive um milhão de
pessoas, mais da metade delas no campo. Não é de hoje que a
miséria e a fome castigam a área. Há décadas, a população não
aumenta por causa do êxodo rural. A falta de oportunidades empurra
os filhos dos agricultores para a Região Metropolitana de Belo
Horizonte, onde eles passam a viver em favelas. Na seca, a paisagem
do Jequitinhonha é de arrepiar. O gado definha e as plantações de
arroz, feijão, fumo e mandioca não resistem.

A construção da Usina de Irapé está trazendo grandes desafios e
problemas de cunho ambiental, social e cultural que exigem medidas
urgentes. Isso pode ser percebido na história dos sete Municípios
abrangidos pela Usina de Irapé: Grão-Mogol, Cristália, Botumirim,
Turmalina, Leme do Prado, Berilo, José Gonçalves de Minas. A Usina
impôs uma dramática saída de antigas comunidades de lavradores
das margens do Rio Jequitinhonha. Um total de 3.200 pessoas, cujas
terras foram inundadas, foram remanejadas pela Cemig. As casas
onde viveram desde há muito deram lugar ao lago da nova usina
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hidrelétrica. Anunciada como redenção econômica para uma das
regiões mais pobres do País, a obra tem um perigoso contraponto
humano: o deslocamento forçado dos ribeirinhos. Eles são artífices de
uma relação peculiar entre natureza, trabalho, posse da terra, herança
e migração - uma cultura forjada durante três séculos de ocupação.
Mais do que deixar suas casas, tais pessoas deixam o Jequitinhonha.
E, sem ele, o futuro é uma dramática incógnita.

Transferidos para terras mais altas, nas chapadas, áreas com
poucas fontes de água e propícias a um tipo de agricultura extensiva -
ambientes diferentes dos vales úmidos próximos a nascentes e
córregos, onde mantinham lavouras de feijão, mandioca e milho, tal
mudança foi um corte brutal no seu sistema de produção familiar.
Leme do Prado, por exemplo, concentrava características marcantes
da vida local: acesso à terra mediado por relações de parentesco,
migrações sazonais para colheitas de cana e café e destinação de
espaços para uso comunitário. É tudo passado: quando as comportas
de Irapé começaram a se fechar, a história desses grupos de
lavradores foi submersa - para ser contada em outro lugar, de outra
maneira. Na época da estiagem, de março a outubro, a alternativa de
sustento era o garimpo - ou a “lavoura da seca”, como dizem eles.
Cada comunidade tinha um código próprio de uso das zonas de
garimpo para que nunca faltasse nada a ninguém. Peixe Cru, a mais
garimpeira das vilas, por exemplo, foi transferida para a beira da BR-
367, a 40Km da sua área original. Ao todo, 638 famílias de 41
comunidades foram para reassentamentos coletivos, em locais
escolhidos por elas. As restantes optaram por troca de outra terra ou
indenização em dinheiro.

Outrora abundante, a água passará a ser um bem escasso para
essas famílias. Para abastecimento ou manejo agrário, terá de ser
bombeada de poços profundos e córregos distantes até as áreas de
cerrado, onde as pessoas tentarão preservar a agricultura familiar,
que tem forte presença em toda região. “O rio está no imaginário
simbólico dessa gente. E é um elemento que não se recria noutro
lugar”, diz o historiador Márcio Santos.

A Usina de Irapé irá gerar R$101.300.000,00 em ICMS por ano,
sendo que R$2.100.000,00 ficarão com os Municípios atendidos.
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Cristália, que tem a maior área inundada, receberá R$50.000.000,00 a
mais por mês. Atualmente, o Município arrecada apenas R$25.000,00
por mês de ICMS. Os Parques Veredas de Botumirim e Estadual de
Grão-Mogol receberão R$4.000.000,00 para preservação ambiental.
Mas os demais Municípios da Região da Bacia do Jequitinhonha não
foram contemplados nessa medida, e é pensando neles e nas
populações locais que encaminhamos este projeto à apreciação desta
Casa.

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

PROJETO DE LEI Nº 69/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 3.810/2006)

Declara de utilidade pública a Associação do Desenvolvimento
Urbano de Lontra - Adul.

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

Desenvolvimento Urbano de Lontra - Adul -, com sede no Município
de Lontra.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 14 de fevereiro de 2007.
Paulo Guedes
Justificação: A Associação do Desenvolvimento Urbano de Lontra -

Adul - é uma associação civil de caráter filantrópico, sem fins
lucrativos, de duração indeterminada e com foro e sede na cidade de
Lontra.

A Adul tem por finalidade a defesa dos interesses sociais, culturais e
esportivos e a elevação e manutenção da qualidade de vida do ser
humano e do meio ambiente. Pelos relevantes serviços prestados pela
referida Associação à sociedade e por sua importância social,
apresento este projeto de lei para apreciação dos meus nobres pares.

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

PROJETO DE LEI Nº 70/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 2.972/2006)
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Dispõe sobre a indenização dos familiares das vítimas da chacina de
Felisburgo.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O Estado pagará indenização no valor de R$200.000,00 a

cada umas das cinco famílias das vítimas da chacina de Felisbusrgo,
ocorria em 20/11/2004.

Art 2º - A indenização a que se refere este artigo será paga, se
requerida pelo cônjuge, sucessor legal ou procurador legalmente
constituído para esse fim, no prazo máximo de cento e oitenta dias
contatos de data fixada na regulamentação desta lei.

Art 3º - Para custeio das despesas decorrentes da aplicação desta
lei, o Estado incluirá dotação específica na lei orçamentária do
exercício subseqüente ao de sua votação.

Art 4º - Essa lei será regulamentada pelo Poder Executivo no prazo
máximo de noventa dias contados da data dessa publicação.

Art 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 14 de fevereiro de 2007.
Paulo Guedes
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Direitos

Humanos e de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do
art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 71/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 792/2003)

Institui o Programa de Alimentação Diferenciada para Crianças e
Adolescentes Diabéticos e Hipertensos na Rede Estadual de Ensino.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituído o Programa de Alimentação Diferenciada para

Crianças e Adolescentes Diabéticos e Hipertensos na Rede Estadual
de Ensino, com a finalidade de promover a devida adequação da
merenda escolar às necessidades dessas crianças.

Parágrafo único – O Programa a que se refere o “caput” deste artigo
será elaborado e desenvolvido pela Secretaria de Estado da Saúde
em parceria com a Secretaria de Estado da Educação em todas as
escolas públicas estaduais.

Art. 2º - O Poder Executivo, por meio dos órgãos estaduais
competentes, deverá elaborar e fornecer, após exame de constatação,
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uma relação completa de todas as crianças matriculadas na rede
estadual de ensino portadoras de diabetes e hipertensão, para que
sejam inseridas no Programa.

Art. 3º - Para efetiva implantação do Programa instituído por esta lei,
será fornecida, pelo órgão designado pelo Poder Executivo, à
Secretaria de Estado da Educação uma relação de alimentação
adequada e compatível para crianças portadoras de diabetes e
hipertensão matriculadas na rede estadual de ensino.

Art. 4º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
sessenta dias a contar da data de sua publicação.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 14 de fevereiro de 2007.
Gilberto Abramo
Justificação: Este projeto de lei tem o objetivo de estabelecer uma

política de melhor qualidade de vida às crianças e aos adolescentes
estudantes da rede pública estadual portadores de hipertensão e
diabetes, dando maior atenção a sua saúde e ao seu bem-estar e
adequando a merenda escolar as suas necessidades.

Estudos afirmam que cerca de 10% da população mineira têm
diabetes nas suas várias formas. A gravidade desse quadro fica
evidente quando se constata a perda de 12,7 anos de vida produtiva
para os homens e 11,3 anos para as mulheres. Do mesmo modo,
complicações, muitas vezes fatais, causadas pela desassistência e
falta de alimentação adequada têm custo incalculável, o que em boa
medida pode ser suprimido pela promoção do bem-estar e pelo
tratamento alimentar dessas crianças.

Dada a gravidade da situação, apresentamos este projeto, para que
as crianças e os adolescentes em fase escolar possam ter garantida
uma alimentação compatível com o seu estado de saúde. Assim, as
complicações decorrentes da doença, cumuladas com problemas de
ordem financeira por que passam estas crianças e adolescentes,
poderão ser minimizadas. Proporcionar uma alimentação adequada
para esses estudantes é o mínimo que o Estado pode fazer para
garantir uma melhora na qualidade de vida dos que convivem com
essas doenças.

Considerando que a saúde é um direito de todos e dever do Estado,
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entendemos que o Programa proposto deve ser implementado
urgentemente e contamos com a colaboração dos ilustres Deputados
para aprovação deste projeto de lei.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo
Deputado Weliton Prado. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 58/2007 nos
termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 72/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 875/2003)

Estabelece condições para as instituições particulares de ensino
fundamental, médio e superior do Estado.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º- Ficam asseguradas pelas instituições particulares de ensino

fundamental, médio e superior do Estado a concessão do certificado
de conclusão de curso e a permissão de participação das
formalidades de formatura, aos alunos que não conseguiram quitar
suas dividas em tempo hábil.

Parágrafo único - Os pais dos alunos em débito, ou quem de direito,
assumirão compromisso de fazer um acordo com a direção das
instituições, para quitação da dívida, conforme disposto no art. 1º
desta lei.

Art. 2º- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 14 de fevereiro de 2007.
Gilberto Abramo
Justificação: O objetivo deste projeto é fazer com que as instituições

de ensino sejam mais flexíveis frente às dificuldades financeiras
enfrentadas por diversos alunos.

A legitimidade desta proposta, a qual estabelece condições para as
instituições particulares de ensino fundamental, médio e superior,
deve-se ao fato de procurar assegurar a concessão do certificado de
conclusão de curso e a participação na formatura dos alunos que não
conseguiram quitar sua dívida em tempo hábil.

O objetivo do projeto é assegurar direitos aos alunos e também fazer
com que cumpram seus deveres, quitando seus débitos. Com isso
não haverá estímulo à inadimplência.

- 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
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Interno.
PROJETO DE LEI Nº 73/2007

(Ex-Projeto de Lei nº 2.663/2005)
Dispõe sobre a obrigatoriedade de notificação, por hospitais e outras

unidade de saúde, ao órgão de vigilância sanitária, de casos de
intoxicação alimentar e patológicas digestivas assemelhadas e dá
outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - É obrigatória a notificação, por hospitais, prontos-socorros,

postos de atendimento ambulatorial e outras unidades de saúde,
públicas ou privadas, ao órgão de vigilância sanitária especificado no
regulamento desta lei, de casos de intoxicação alimentar e patologias
digestivas assemelhadas, decorrentes da ingestão de alimentos
deteriorados, com prazo de validade vencido ou por qualquer forma
impróprio ao consumo, sempre que houver clara identificação do
alimento causador do distúrbio e da respectiva origem.

§ 1º - A notificação deverá:
I - ser feita, no máximo, em 24 horas contadas do momento em que

se der a identificação a que se refere o “caput” deste artigo;
II - apontar o estabelecimento no qual o produto foi adquirido ou por

outra forma obtido;
III - ser subscrita, pelo menos, por um médico.
§ 2º - Os responsáveis pela expedição da notificação valer-se-ão

dos meios tecnológicos disponíveis, de modo a possibilitar sua pronta
transmissão para o órgão de vigilância sanitária.

Art. 2º - Além de outras medidas previstas na legislação sanitária,
caberá ao órgão a que se refere o art. 1º determinar a imediata
cessação da comercialização ou, do fornecimento dos alimentos
deteriorados ou impróprios ao consumo.

Art. 3º - As autoridades sanitárias enviarão ofício ao Conselho
Regional de Medicina - CRM -, sempre que se verificar conduta
omissiva ou desidiosa dos profissionais responsáveis pela expedição
da notificação de que trata esta lei.

Art. 4º - Sem prejuízo de sanções de outra natureza, o
descumprimento do disposto nesta lei sujeitará os infratores à
penalidade de multa no valor 100 Ufemgs.
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Parágrafo único - Em caso de reincidência, a multa corresponderá
ao dobro do valor previsto no “caput” deste artigo.

Art. 5º - O Poder Executivo regulamentará esta lei, especialmente
quanto:

I - à definição do órgão a que se refere o art. 1º;
II - à atribuição de competência para fiscalizar seu cumprimento e

impor a penalidade estabelecida no art. 4º.
Art. 6° - As disposições contidas no art. 1° desta lei deverão ser

afixadas em local de fácil visibilidade, nos estabelecimentos nele
especificados.

Art. 7° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Reuniões, 14 de fevereiro de 2007.
Gilberto Abramo
Justificação: A presente proposição trata da instituição de notificação

obrigatória, ao órgão de vigilância sanitária, nos casos de intoxicação
alimentar e patologias digestivas assemelhadas, provenientes de
alimentos deteriorados, com prazo de validade vencido ou, por
qualquer forma, impróprios ao consumo.

Quando não for possível estabelecer com precisão qual o alimento
cuja ingestão provocou o distúrbio alimentar, não se há,
evidentemente, de cogitar tal comunicação, já que não haveria como
se adotarem medidas visando a retirar do comércio o produto nocivo à
saúde.

Daí porque o projeto cuida, especificamente, da hipótese em que há
clara identificação do alimento causador do distúrbio e da respectiva
origem. Nesse caso, urge que se faça a comunicação assim que
estiver presente tal identificação, de modo a possibilitar que o órgão
de vigilância sanitária deflagre as medidas cabíveis, para evitar que
mais pessoas tenham acesso ao item comprovadamente deteriorado
ou por qualquer outra razão imprestável ao consumo.

Como se sabe, a legislação sanitária contém normas detalhadas e
rigorosas quanto à comercialização de produtos perecíveis;
lastimavelmente, contudo, não é raro que sejam postos à venda, ou
por outra forma oferecidos ao consumo, produtos ou alimentos
impróprios. Independentemente de serem praticadas com dolo ou com
culpa, condutas dessa natureza devem ser identificadas e reprimidas,
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com presteza, pelas autoridades sanitárias, dado o grave perigo que
representam à saúde da população.

Claro está, portanto, que o escopo da presente proposição reside na
tutela da saúde pública.

À vista dessas ponderações, e ressaltando o alto interesse público
de que a matéria se reveste, pedimos aos nobres pares que
concorram com seu indispensável apoio à aprovação deste projeto de
lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 74/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 2.662/2005)

Dispõe sobre a realização de audiências públicas trimestrais sobre
os gastos em saúde no Estado de Minas Gerais e dá outras
providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - A administração pública estadual realizará audiências

públicas trimestrais na Assembléia Legislativa sobre os gastos com
saúde no Estado, nos termos do disposto no art. 12, da Lei Federal nº
8.689, de 1993.

Art. 2º - Nas audiências públicas a que se refere o art. 1º será
apresentado, para análise e ampla divulgação, relatório detalhado
contendo dados sobre o montante e as fontes de recursos aplicados,
as despesas realizadas, as auditorias concluídas ou iniciadas no
período, bem como sobre a oferta e a produção de serviços na rede
assistencial própria, contratada ou conveniada.

Art. 3º - A administração estadual realizará a mesma atividade,
trimestralmente, junto ao Conselho Estadual de Saúde.

Art. 4º - A administração pública estadual enviará à Assembléia
Legislativa do Estado e ao Conselho Estadual de Saúde relatórios
gerenciais trimestrais das metas propostas e dos resultados
alcançados, assim como de receitas e despesas, detalhando a
execução orçamentária correspondente aos recursos aplicados em
cada organização social;

Art. 5º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 14 de fevereiro de 2007.
Gilberto Abramo
Justificação: A necessidade de se estabelecerem normas para a

fiscalização e o controle dos gastos públicos com saúde é uma
bandeira histórica dos movimentos sociais e populares que lutam pela
construção do Sistema Único de Saúde.

Com a presente iniciativa parlamentar, objetivamos assegurar o
controle público sobre os gastos com saúde realizados no Estado,
atendendo ao disposto no art. 12, da Lei Federal nº 8.689, de 1993.

Através da presente iniciativa, também se estabelece o envio à
Assembléia Legislativa de todos os termos de acordos firmados com
as organizações sociais.

A aprovação da presente iniciativa contribuirá para maior
transparência no uso dos recursos públicos, para avaliação do custo
dessas ações e do aumento do controle público sobre a administração
estadual.

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

PROJETO DE LEI Nº 75/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 616/2003)

Estabelece condição para o comércio de cigarros, charutos e
derivados do tabaco no Estado.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica proibida a exposição de cigarros, charutos e derivados

do tabaco em bares, lanchonetes, restaurantes, boates e
estabelecimentos similares, em todo o território do Estado.

Parágrafo único - Os estabelecimentos de que tratam o “caput”
deste artigo deverão manter os cigarros e derivados do tabaco em
local não visível ao público.

Art 2º - O descumprimento do disposto nesta lei sujeitará o infrator
às penalidades constantes no art. 56 da Lei nº 8.078, de 11 de
setembro de 1990, que contém o Código de Defesa do Consumidor.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 14 de fevereiro de 2007.
Gilberto Abramo



456

Justificação: Já é sabido que o cigarro e derivados do tabaco são
altamente nocivos, razão porque o próprio governo e os fabricantes já
fazem essa advertência. O Código do Consumidor, uma lei em vigor
desde 1991, põe na mira do Governo produtores e vendedores de
tabaco, pois proíbe a colocação no mercado de produtos nocivos à
saúde, entretanto, apesar disso, ainda não se proibiu o porte, o
consumo e a comercialização de cigarros.

A Constituição considera o tabaco como um dos produtos sujeitos a
controle e determina que a saúde é um dever do Estado.

O tabaco é tão maléfico que o Governo gasta elevadas quantias
com campanhas de prevenção e previdenciários; além disso, as
doenças profissionais por ele causadas são custeadas pelo sistema
de aposentadoria pago por toda a sociedade. São elevadíssimos os
números de internações no sistema de saúde público e de debilitação
da capacidade laborativa dos consumidores, o que ocasiona um
aumento significativo das despesas do Estado.

Diante do exposto e considerando que a exposição do produto é
uma forma de incentivo a seu consumo, é nossa intenção, através
deste projeto de lei, tentar inibir o consumo do cigarro, inibindo a sua
propaganda indireta. Retirar o produto do ângulo de visão do
consumidor é uma maneira de não incentivar o fumo, que é o
causador de tantos danos a saúde e prejuízos materiais para o Estado
e para o próprio fumante e sua família. A moderna sociedade de
consumo é acentuadamente marcada pela publicidade, que exerce
poderosa influência sobre a vida das pessoas, seus padrões de
comportamento, seus hábitos, suas idéias e seus valores, atingindo
homens, mulheres e crianças.

Retirar o cigarro das prateleiras dos estabelecimentos comerciais
fará com que muitos jovens que ainda não experimentaram o cigarro
não se sintam atraídos por ele.

No tocante aos aspectos técnicos, acreditamos que o projeto é
perfeito, já que o tema em questão foi definido pelo legislador
constituinte como de natureza concorrente, podendo ser objeto de
regulamentação por qualquer dos entes da Federação (Constituição
Federal, art. 24, XII). Além disso, a iniciativa não foi reservada ao
Chefe do Poder Executivo, o que assegura ao parlamentar estadual a
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possibilidade de desencadear o processo legislativo. Esperamos,
portanto, boa acolhida a esta proposição, que submetemos à
apreciação dos ilustres Deputados.

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

PROJETO DE LEI Nº 76/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 2.240/2005)

Torna obrigatória a aplicação de testes vocacionais nas escolas
públicas e privadas do Estado e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica obrigatória a aplicação de testes vocacionais nas

escolas públicas e privadas do Estado, para orientação dos alunos do
ensino médio na escolha de uma profissão.

Art. 2º - A aplicação desses testes não implicará em nenhum custo
adicional para os alunos da rede privada de ensino.

Art. 3º - O aluno que não queira se submeter a esse teste deve
apresentar à secretaria de sua escola uma declaração por escrito,
abrindo mão desse direito.

Art. 4º - O descumprimento desta lei acarretará multa de um salário
mínimo à instituição particular, por aluno do último ano do ensino
médio que deixar de ser atendido por escola da rede privada, e
advertência ao Diretor de escola da rede pública.

Parágrafo único - As referidas multas serão recolhidas aos cofres
públicos do Estado.

Art. 5º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
noventa dias.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 14 de fevereiro de 2007.
Gilberto Abramo
Justificação: Expressiva maioria dos jovens não sabe que carreira

profissional deve seguir. Assim, os testes vocacionais gratuitos para
os alunos das redes estaduais de ensino privada e pública podem
ajudá-los nessa escolha.

Além disso, essa assistência psicológica dada aos jovens
estudantes das citadas redes, mediante testes vocacionais gratuitos,



458

pode contribuir para a formação de melhores profissionais, bem como
para reduzir a evasão que se observa hoje no ensino superior.

- 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 77/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 187/2003)

Destina aos arsenais das Polícias Militar e Civil as armas
apreendidas no Estado de Minas Gerais.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - As armas apreendidas pelas Polícias Civil e Militar do

Estado, após todos os trâmites legais, deverão ser destinadas aos
arsenais e ao uso das respectivas corporações.

Art. 2º - A cada corporação competirá verificar que tipos de armas
poderão ser utilizadas.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 14 de fevereiro de 2007.
Weliton Prado
Justificação: Nossas Polícias Civil e Militar constantemente

apreendem armas, apreensões feitas por meios diversos: de
bandidos, de pessoas sem porte de armas, de contrabando, etc.

Tendo em vista a escassez de recursos de nossas corporações,
acreditamos que a medida, que visa a destinar tais armas para suprir
os policiais, em muito contribuirá para amenizar as dificuldades,
principalmente porque se sabe que os bandidos estão melhor
armados do que os próprios policiais.

Por isso, apresentamos esta proposição, que esperamos receber
acolhida dos nossos pares.

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

PROJETO DE LEI N° 78/2007
Cria a Ouvidoria Educacional e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica criada a Ouvidoria Educacional, órgão dotado de

autonomia administrativa e financeira, incumbido de auxiliar o Poder
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Executivo na fiscalização, na recepção e na tramitação de denúncias
e no encaminhamento de sugestões e propostas relacionadas com a
área de educação do Estado.

Art. 2º - Compete à Ouvidoria Educacional:
I - receber e apurar reclamação contra serviço público da área de

educação que não esteja sendo prestado satisfatoriamente por órgão
ou entidade pública ou por seus delegatários;

II - receber denúncia de ato considerado arbitrário ou indecoroso
praticado por servidor lotado em órgão ou entidade pública ou
delegatária da área de educação;

III - realizar vistoria "in loco" em órgão ou entidade pública
delegatária quando houver indício de irregularidade;

IV - propor medidas para o saneamento de irregularidade,
ilegalidade ou arbitrariedade;

V - sugerir medida para o aprimoramento da organização e das
atividades de órgão ou entidade pública ou delegatária da área de
educação;

VI - elaborar regulamento para disciplinar suas atividades.
Art. 3º - O Ouvidor Educacional será nomeado pelo Governador do

Estado, com base em lista tríplice, organizada pelo Conselho Estadual
de Educação.

Art. 4º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
noventa dias contados a partir da data de sua publicação.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 14 de fevereiro de 2007.
Weliton Prado
Justificação: Este projeto de lei concretiza a proposta, constante do

relatório final do Seminário Construindo a Política para a Educação de
Minas Gerais, de criação de uma Ouvidoria Educacional. Seria uma
iniciativa complementar para a inserção eficaz da comunidade na
definição da política educacional, com avaliação e controle mais
sistemáticos do processo educacional no âmbito de cada escola, em
cada nível.

Assim, diante da importância da matéria aludida, contamos com o
apoio de todos os nossos pares para a aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 79/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 2.253/2005)

Dispõe sobre a cobrança da taxa de estacionamento em “shopping
centers” e hipermercados com sede no Estado de Minas Gerais.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Ficam dispensados do pagamento das taxas referentes à

utilização, pelo período máximo de uma hora, de estacionamento em
“shopping centers” e hipermercados com sede no Estado de Minas
Gerais, os clientes que comprovarem despesa correspondente, pelo
menos, a dez vezes o valor da referida taxa.

§ 1º - A gratuidade a que se refere o “caput” deste artigo será
efetivada somente mediante a apresentação de notas fiscais que
comprovem a despesa efetuada no estabelecimento.

§ 2º - As notas fiscais deverão necessariamente ser do dia em que o
cliente postular a gratuidade.

§ 3º - Nos casos em que o tempo máximo de permanência seja
excedido, o cliente deverá efetuar o pagamento da taxa referente ao
período excedente, conforme a tabela de preços do estabelecimento.

§ 4º - O tempo de permanência do cliente no interior do
estabelecimento deverá ser comprovado através da emissão de um
documento quando de sua entrada no estacionamento.

Art. 2º - Ficam os “shopping centers” e hipermercados obrigados a
divulgar o conteúdo desta lei mediante colocação de cartazes em suas
dependências.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 14 de fevereiro de 2007.
Weliton Prado
Justificação: O intuito deste projeto é, primeiramente, conferir à

população mineira o benefício da supressão da cobrança de taxas de
estacionamentos em “shopping centers” e hipermercados.

Os contribuintes do Estado de Minas Gerais já são obrigados a arcar
com uma altíssima carga tributária, constituída de diversas taxas. Em
Minas, até Taxa de Incêndio deve ser paga pelos cidadãos.

Neste caso específico - a cobrança de estacionamento nos
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“shopping centers” e hipermercados -, a população é particularmente
prejudicada, uma vez que, mesmo que tenha consumido valores
significativos nos estabelecimentos citados, não recebe nenhum
benefício, devendo ainda, ao deixar o empreendimento, pagar o
estacionamento, que atinge, às vezes, valores exorbitantes.

Ademais, devemos considerar a possibilidade de que as vendas nos
referidos estabelecimentos possam ser impulsionadas, em face da
gratuidade no pagamento das taxas pelo uso do estacionamento.

Não bastasse tudo isso, que já seria suficiente para justificar a
iniciativa prevista neste projeto, devemos considerar que, sendo ele
aprovado, certamente trará um incremento à arrecadação de ICMS
por parte do Estado, uma vez que o projeto prevê que o benefício da
gratuidade só será concedido através da apresentação de notas
fiscais.

O próprio Estado de Minas Gerais já utiliza expediente similar
através da Loteria Mineira com o Concurso Minas Nota 10, em que os
contribuintes, apresentando notas fiscais no valor total de R$50,00,
concorrem a sorteios de prêmios.

Por todas essas razões, solicito o apoio dos nobres pares à
aprovação deste projeto de lei, em benefício da população mineira e
do erário estadual.

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

PROJETO DE LEI Nº 80/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 2.679/2005)

Altera a Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, reduzindo a
alíquota do ICMS sobre serviço de telefonia de 25% (vinte e cinco por
cento) para 18% (dezoito por cento).

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica revogado o item 10 da tabela F a que se refere a alínea

“a”, do inciso I, do art. 12 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 14 de fevereiro de 2007.
Weliton Prado
Justificação: Este projeto visa a reduzir a alíquota do Imposto sobre
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Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações
de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de
Comunicação - ICMS - que incide sobre os serviços de comunicação
na modalidade telefonia, de 25% para 18%.

Pelo projeto, com a revogação do item 10 da Tabela F, a alíquota
especial de 25% do serviço de telefonia cai, passando a vigorar para
esse serviço a alíquota geral de 18%.

Tal proposição foi motivada pelo anúncio, no dia 26/9/2005, pelo
Ministro das Comunicações Hélio Costa, da redução do valor da tarifa
de telefonia referente à assinatura básica mensal. A proposta final,
que será apresentada nas próximas semanas, representará um
grande benefício para famílias com renda de até três ou quatro
salários, que terão direito à redução da tarifa.

Em face dos aumentos totalmente despropositados e desarrazoados
que, desde o processo de privatização da telefonia do Brasil, vêm
punindo enormemente os mineiros que, inclusive, têm deixado de
utilizar esse serviço, a redução das contas é uma meta a ser
perseguida por todos.

Por essa razão, ora e vez que a Assembléia Legislativa não possui
competência para alterar a tarifa de telefonia em Minas Gerais, resta a
alternativa de defender os consumidores mineiros, com a redução do
tributo que incide sobre esse serviço - o ICMS, da alíquota atual de
25% para 18%.

Em vista do apelo do Ministro Hélio Costa, que aqui reproduzimos,
solicitamos, com a necessária urgência a aprovação deste projeto
como uma medida de justiça para com a população mineira.

“Queria que o governador de Minas fizesse um esforço de reduzir o
imposto na telefonia fixa, no mesmo espírito que norteou a proposta
dele anunciada na semana passada (projeto enviado à Assembléia
Legislativa para reduzir o ICMS de 150 produtos, incluindo alimentos,
material escolar e de construção civil” - Ministro das Comunicações,
Hélio Costa. Publicado no Jornal Estado de Minas de 27 de setembro
de 2005).

- 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 81/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 3.757/2006)

Declara de utilidade pública a Associação de Assistência à Criança
Deficiente do Bairro Planalto, com sede no Município de Uberlândia.

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

Assistência à Criança Deficiente, com sede no Município de
Uberlândia.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 14 de fevereiro de 2007.
Weliton Prado
Justificação: A Associação de Assistência à Criança Deficiente, com

sede no Município de Uberlândia, foi fundada em 31/8/2001. É uma
entidade sem fins lucrativos, que não oferece remuneração nem
vantagens a seus Diretores, sócios, Conselheiros, instituidores,
benfeitores ou equivalentes.

O objetivo maior da entidade é tratar, reabilitar e reintegrar na
sociedade crianças, adolescentes e adultos portadores de deficiência
física, explorando toda a sua capacidade residual e habilidades, a fim
de que superem suas limitações físicas, sociais e emocionais. Nesse
sentido, em face dos relevantes serviços prestados pela entidade ao
Município de Uberlândia, torna-se imperativa a aprovação deste
projeto de lei por nossos ilustres 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 82/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 3.733/2006)

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro
Pedra Branca, 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

Comunitária do Bairro Pedra Branca, com sede no Município de
Ribeirão das Neves.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 14 de fevereiro de 2007.
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Weliton Prado
Justificação: A Associação Comunitária do Bairro Pedra Branca,

com sede no Município de Ribeirão das Neves, foi fundada em 8/3/85.
É uma entidade sem fins lucrativos, que não oferece remuneração ou
vantagens a seus Diretores, sócios, conselheiros, instituidores,
benfeitores ou equivalentes.

O objetivo maior da entidade é o progresso social, cultural e
econômico da região, cooperando e reivindindicando junto às
autoridades os necessários melhoramentos da comunidade.

Em, face dos relevantes serviços prestados pela instituição ao
município de Ribeirão das Neves, torna-se imperativa a aprovação
deste projeto por nossos ilustres 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 83/2007
(Ex-Projeto de Lei n° 3.678/2006)

Dispõe sobre a política estadual de polícia ostensiva de prevenção
criminal e de segurança nos veículos do transporte coletivo
intermunicipal de passageiros.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituída a política estadual de polícia ostensiva de

prevenção criminal e de segurança nos veículos do transporte coletivo
intermunicipal de passageiros.

§ 1º - A responsabilidade pelas ações a que se referem essa política
caberá à Polícia Militar, atuando de forma conjunta com o
Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais -
DER-MG - e com as empresas delegatárias, concessionárias ou
permissionárias do serviço de transporte.

§ 2º - Fica a Polícia Militar autorizada a celebrar convênios e termos
de cooperação com a Polícia Rodoviária Federal para a consecução
dessa política.

Art. 2º - São instrumentos da política estadual de polícia ostensiva
de prevenção criminal e de segurança nos veículos do transporte
coletivo intermunicipal de passageiros:

I - presença de policiais militares, fardados ou à paisana, em viagens
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realizadas nos veículos do transporte;
II - elaboração e manutenção de banco de dados próprio de

informações sobre registros e ocorrências policiais nessa modalidade
de transporte;

III - instalação de sistema de segurança interno no veículos com
utilização de câmaras de vídeo;

IV - implantação de sistema de monitoramento e rastreamento de
veículos via satélite.

Art. 3º - A Polícia Militar deverá elaborar escalas de trabalho de
policiais militares, fardados ou à paisana, para viagem nos veículos do
transporte coletivo intermunicipal.

§ 1º - A escala de trabalho será definida por amostragem das
viagens, podendo considerar todo ou parte do itinerário das linhas, a
critério do órgão responsável pela elaboração da escala.

§ 2º - A Polícia Militar enviará à empresa referente à linha, até seis
horas antes do embarque, solicitação de reserva de assento para o
transporte do policial militar.

§ 3º - Ficam as empresas obrigadas a reservar, gratuitamente, o
assento para o transporte do policial militar.

§ 4º - Fica o policial militar obrigado a registrar quaisquer
ocorrências durante a viagem, bem como atuar na vigilância e
proteção da vida dos passageiros e dos bens.

Art. 4º - Fica reservada à Polícia Militar a competência para autorizar
a utilização de equipamentos de proteção e vigilância nos ônibus
pelas empresas delegatárias, concessionárias ou permissionárias do
serviço de transporte coletivo intermunicipal.

§ 1º - A instalação e implantação dos equipamentos será custeada
pelas empresas.

§ 2º - As referidas empresas terão o prazo de cinco anos para adotar
as medidas necessárias ao cumprimento dos incisos III e IV do art. 2º.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 14 de fevereiro de 2007.
Weliton Prado
Justificação: A Constituição do Estado, em seu art. 136, estabelece

que a segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade
de todos, é exercida para preservação da ordem pública e da
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incolumidade das pessoas e do patrimônio, aduzindo em seu art. 142,
inciso I, que às polícias militares cabem a polícia ostensiva de
preservação criminal, de segurança, de trânsito urbano e rodoviário.

Muito se tem discutido sobre os problemas de segurança pública em
nosso Estado, e realmente merecem destaque os freqüentes assaltos
contra os ônibus que realizam o transporte coletivo intermunicipal,
afinal, tal situação está cada vez mais grave e já atingiu a dimensão
de um problema social. E quem mais sofre são os passageiros que
vivenciam essa experiência traumática e humilhante.

Para se ter uma idéia da gravidade da situação, existem empresas
que já contrataram escoltas armadas para acompanhar o trajeto dos
ônibus. As evidências indicam, contudo, que essas medidas não têm
sido suficientes. A Associação Brasileira dos Transportadores de
Carga já se pronunciou, afirmando que se tal situação persistir, a
tendência, é que as pequenas e médias empresas simplesmente
deixem de operar, o que implicará em muito desemprego.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, cerca de 70% dos assaltos a
esses veículos acontecem nos Estados de Minas Gerais, Maranhão e
Pernambuco, e a BR-050 merece destaque, pois são constantes
assaltos a ônibus entre Uberaba e Uberlândia. Os bandidos sempre
agem da mesma forma. Eles fingem que vão fazer uma
ultrapassagem e quando estão ao lado do ônibus, atiram. Assim o
motorista é forçado a dirigir até uma estrada vicinal, onde eles entram
e roubam os passageiros.

A afronta aos poderes constituídos é tamanha que quadrilhas
atacaram em 2004, em uma única madrugada, nada menos que cinco
ônibus que trafegavam por rodovias federais e estaduais de Minas
Gerais. Três dos assaltos foram praticados contra ônibus que
trafegavam pela BR-040, no sentido Belo Horizonte - Brasília, sendo
que o mais ousado ocorreu no trevo com a BR-365, que liga o
Noroeste de Minas a Montes Claros, Norte do Estado, conhecido
como Trevão. Um grupo de cinco assaltantes, com armas de fogo e
facões, desviou para estradas vicinais, na altura de Luizlândia de
Minas, Distrito de João Pinheiro, nada menos que três ônibus, dois da
empresa Penha e um da Itapemirim, tudo isso num intervalo de uma
hora, e levou objetos de todos os passageiros.
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A falta de fiscalização nas estradas e o descaso por parte de
autoridades facilitam o cometimento desse tipo de crime, inclusive
criando-se quadrilhas especializadas , que estão se tornando cada
vez mais ousadas. O resultado dessa ação é o prejuízo de milhões de
reais para empresas transportadoras e seguradoras, além da
insegurança gerada a toda população que utiliza esse transporte.

Assim, uma forma de mudar esse quadro seria a presença de
policiais militares nas viagens de transportes coletivos intermunicipais,
fardados ou à paisana, que se daria através de uma escala de
trabalho definida por amostragem, gerando assim uma sensação de
segurança para os passageiros e inibindo a ação dos bandidos.
Ressalta-se que tal medida não implicará em ônus para o poder
público, já que os assentos serão reservados gratuitamente pelas
empresas.

Além disso, o presente projeto impõem às empresas a obrigação de
instalar sistema de segurança interno nos veículos com utilização de
câmaras de vídeo, e a implantação de sistema de monitoramento e
rastreamento de veículos via satélite. O benefício para as empresas
será patente, uma vez que essa política contribuíra, sobremaneira,
para a redução de incidência de roubos nos veículos, fato este que
tem causado enormes prejuízos financeiros ao setor.

É preciso salientar que o Projeto não enseja interferir nas ações de
vigilância e fiscalização das estradas, mas sim na proteção da
segurança, dos veículos e das pessoas, o que é de extrema
importância para toda sociedade.

Assim, pela importância da matéria aludida, contamos com o apoio
de todos os ilustres Deputados desta Casa para a aprovação deste
projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 84/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 3.482/2006)

Altera a Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, reduzindo-se a
alíquota do ICMS sobre serviço de energia elétrica rural de 18%
(dezoito por cento) para 0% (zero por cento).
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O art. 12 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975,

passa a vigorar acrescido do § 36, com a seguinte redação:
§ 36 - 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.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 14 de fevereiro de 2007.
Weliton Prado
Justificação: Este projeto visa autorizar o Poder Executivo a reduzir

a alíquota do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de
Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS -, que incide
sobre a energia elétrica destinada a atividades produtivas
desenvolvidas pelos produtores rurais, de 18% para 0%.

Conforme nossa proposta, incluir-se-á o § 36 no art. 12 da Lei nº
6.763, de 1975, que trata das alíquotas do ICMS, autorizando-se o
Executivo a promover a referida redução.

Tal proposição foi motivada pelos pedidos de apoio de diversos
produtores rurais de todo o Estado, que enfrentam uma das maiores
crises do setor agropecuário no Brasil. Além disso, os sucessivos
aumentos da tarifa de energia elétrica - percentuais médios de 23,88%
em 2005 e 6,7% em 2006 - justificam a adoção de tal expediente.

Ora e vez que a Assembléia Legislativa não possui competência
para alterar a tarifa de energia cobrada pela Cemig, resta a alternativa
de defender os consumidores mineiros com a redução do tributo que
incide sobre a energia elétrica - o ICMS.

Importante considerar, por fim, 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
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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 desta Casa para aprovação
deste projeto em atenção ao pleito de todos os produtores rurais do
Estado.

- 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 85/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 2.301/2005)

Altera a Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, reduzindo a
alíquota do ICMS sobre energia elétrica para consumo residencial de
30% (trinta por cento) para 25% (vinte e cinco por cento).

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - A tabela F a que se refere a alínea “a” do inciso I do art. 12

da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, passa a vigorar com a
inclusão do seguinte item:

“Tabela F
“11 - Energia elétrica para consumo residencial.”.
Art. 2º - Fica revogado o item g.2 da alínea “g” do inciso I do art. 12

da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975.
Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 14 de fevereiro de 2007.
Weliton Prado
Justificação: Este projeto visa reduzir, de 30% para 25%, a alíquota

do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e
sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e
Intermunicipal e de Comunicação - ICMS - que incide sobre a energia
elétrica para consumo residencial.

Tal proposição foi motivada pelo 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.

Esse aumento totalmente despropositado e desarrazoado está
punindo enormemente os mineiros que terão dificuldades para pagar a
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conta de luz nos novos valores.
Por essa razão, uma vez que a Assembléia Legislativa não possui

competência para alterar a tarifa de energia cobrada pela CEMIG,
resta a alternativa de defender os consumidores mineiros, com a
redução do tributo que incide sobre a energia elétrica, o ICMS, da
alíquota atual de 30% para 25%, 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.

O projeto, quando aprovado, não fará nenhuma alteração na
cobrança do ICMS na conta das indústrias e comércios. Portanto, o
aumento médio de 23,88% na arrecadação do imposto nessas
hipóteses não sofrerá mudança.

Com relação ao imposto cobrado para as residências, a redução
global será irrelevante considerando-se o aumento da tarifa. É o que
se verifica da tabela que exemplifica (a partir de um consumo médio
de R$50,00), o impacto da medida que ora propomos:

* - A tabela referente a exemplificação proposta acima foi publicada
no “Diário do Legislativo” de 17.2.2007.

Com um impacto ínfimo na arrecadação do ICMS de energia
residencial - repetimos, que será compensada pelo aumento da tarifa
para consumidores industriais e comerciais -, o consumidor terá um
alívio no valor final da conta que será cobrada nos próximos meses. O
aumento que seria de mais de 18%, repercutira apenas 10% nas
contas de energia, valor próximo da inflação real de 2004.

Não bastasse isso, a proposta de reforma tributária que tramita na
Câmara dos Deputados - já aprovada no Senado Federal - propõe a
unificação do ICMS em 5 alíquotas, sendo a mínima de 7% e a
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máxima de 25%. Essas alíquotas, de acordo com matéria da “Folha
de S. Paulo” de 22/3/2005, já foi acatada por todos os Governos
Estaduais, inclusive o de Minas. Considerando a aprovação dessa
reforma ainda este ano, como tem defendido o Governador Aécio
Neves, a alíquota de 30% cairá automaticamente, o que reforça a tese
defendida por essa proposta.

Por essa razão, é imperiosa a necessidade de aprovarmos, o mais
rápido possível, este projeto como uma medida de justiça com a
população mineira, corroborando o esforço nacional para a redução
da carga tributária.

- 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 86/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 279/2003)

Dispõe sobre a utilização de veículo automotor oficial de serviço e
dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - É proibida a utilização de veículo automotor oficial de

serviço pertencente à administração pública direta ou indireta do
Estado nos seguintes casos:

I - antes das seis e após as vinte horas, de segunda a sexta-feira;
II - aos sábados, domingos e feriados;
III - para transporte de familiares do servidor;
IV - para transporte de objeto do servidor;
V - para transporte de pessoa estranha ao serviço público;
VI - para excursão ou passeio;
VII - para transporte de qualquer pessoa para casa de diversão,

estabelecimento comercial ou de ensino;
VIII - para fins considerados indevidos.
Parágrafo único - Em caso de realização de serviço especial,

inerente ao exercício do serviço público, poderão ser desconsideradas
as disposições previstas nos incisos I e II deste artigo, mediante
autorização específica.

Art. 2º - Fica o agente policial autorizado a apreender o veículo
oficial utilizado indevidamente, nos termos do art. 1º.
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§ 1º - O veículo apreendido será encaminhado ao órgão competente,
ao qual caberão os procedimentos necessários à apuração de
responsabilidades e à aplicação de sanções, nos termos do art. 14 do
Decreto nº 22.817, de 12 de maio de 1983, com a redação dada pelo
Decreto nº 27.980, de 5 de abril de 1988.

§ 2º - Responderão pelas infrações cometidas aquele que estiver
utilizando o veículo bem como o agente público responsável por seu
uso.

§ 3º - O servidor que reincidir nas infrações de que trata esta lei
poderá ser demitido do serviço público.

Art. 3º - Qualquer cidadão é parte legítima para denunciar infração
ao disposto nesta lei.

§ 1º - Em caso de flagrante, o cidadão poderá comunicar o fato ao
agente policial mais próximo, o qual agirá conforme o disposto no art.
2º desta lei, sob pena de responder por omissão.

§ 2° - O agente policial a que se refere o parágraf o anterior
registrará o fato em boletim de ocorrência detalhado.

§ 2º - Não havendo agente policial próximo ao local em que ocorreu
a infração ou possibilidade de comunicação imediata do fato, poderá o
cidadão enviar comunicação oficial ao órgão competente, que se
incumbirá da apuração da denúncia.

Art. 4º - Esta lei não se aplica a veículo oficial destinado a serviço de
ambulância, de bombeiro, de polícia ou especial, permanente ou
temporário, definido em regulamento próprio, desde que utilizado no
estrito cumprimento de suas finalidades e do interesse público.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 14 de fevereiro de 2007.
Sargento Rodrigues
Justificação: A proposta que ora trazemos à apreciação dos nobres

pares visa a consagrar a plena aplicação do princípio da moralidade
no uso dos veículos pertencentes à administração pública.

Temos observado, de forma notável, a crescente preocupação do
indivíduo com a gestão da coisa pública. Há, em verdade, tradição de
incompetência e desperdício injustamente associada à imagem do
serviço público. Vê-se, sem esforço, que, principalmente na difícil
conjuntura atual, nossa população tem-se mostrado inconformada
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com determinadas atitudes incompatíveis com a ética necessária ao
serviço público.

Nesse contexto, poucas questões vão encontrar tanta ressonância
na sociedade quanto a utilização dos veículos públicos. É evidente
que necessitamos adequar o tratamento do problema aos imperativos
morais presentes na indignação do povo.

Deve-se, todavia, notar que, antes de mais nada, possuímos
vigoroso aparato jurídico relativo à questão na Constituição Federal,
que dedica especial tratamento à administração pública, mormente no
que tange à moralidade. Consagrado no art. 37 desse Diploma e
repetido no art. 13 da Carta Estadual, o princípio da moralidade deve
nortear todos os atos promovidos pela administração pública. E não
se trata apenas da inclusão, em seu texto, do clássico princípio, mas
de vários outros itens, cuja motivação não é outra senão a defesa da
moralidade na administração pública. Ressalte-se, ainda, que a
importância desse princípio se agiganta à medida que a sociedade
civil cada vez mais fiscaliza a máquina pública e exige posturas mais
eficientes de seus gestores, o que torna essencial a existência de
normatização contemplando as diversas especificidades que surgem
dessa dinâmica.

Observamos, aliás, que, se o princípio da moralidade é o aspecto
mais visado do serviço público, os demais princípios também podem
ser arrolados entre aqueles constantemente violentados. No que se
refere ao uso de veículo público para fim diverso do devido, podemos
encontrar também clara infração aos princípios da finalidade e da
legalidade, assim como ao da eficiência, eis que por eficiente
devemos tomar o uso do veículo de acordo com o interesse público
visado pelo órgão a que serve.

Assim é que este projeto busca abranger ponto importante
vivenciado pela administração pública nos dias atuais, qual seja a
melhor forma de se coibir o uso abusivo dos carros oficiais. Trata-se
de matéria que já dispõe de suficiente regulamentação na parte
relativa ao uso do veículo automotor, mas que, para o combate das
irregularidades, não recebeu a mesma atenção. Ocorre que há lacuna
no que diz respeito à fiscalização e às sanções aos infratores. A
exemplo de alguns Estados do País, podemos oferecer soluções mais
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rápidas e eficientes para tais problemas. Verifique-se, pois, que temos
apenas, em regulamento, uma delegação para que a Diretoria de
Transportes e Serviços Gerais da Secretaria de Administração
fiscalize o uso de veículo oficial. É muito pouco, em vista das grandes
necessidades que enxergamos; afinal, estamos tratando de grave falta
praticada por funcionário público.

Antônio José Brandão é categórico quando afirma que "comete uma
imoralidade administrativa o administrador que perturba a ordem
administrativa com uma conduta determinada para fins concretos
alheios à administração".

Poucas infrações se encaixam tão bem no perfil da imoralidade
administrativa quanto a inadequada utilização de veículo oficial.
Segundo Hely Lopes Meirelles, "quando o agente ultrapassa o limite
de poder para o desempenho de suas funções, atua com abuso de
poder"; ele lembra, com oportunidade, que "na administração pública
não há liberdade nem vontade pessoal (...) só é permitido fazer o que
a lei autoriza". Percebemos, de maneira precisa, que, quando um
agente público usa um veículo sob sua responsabilidade para
propósitos divergentes do interesse público, fere princípios
administrativos basilares. É necessário, então, que se forneçam
mecanismos mais adequados a seu combate.

É justamente esse o sentido do projeto ora apresentado. Se existem
problemas a serem sanados, é obrigação do Legislativo editar normas
consoante os desejos da população. Não é outro o escopo deste
projeto. Entre as virtudes que podemos extrair desta proposição,
encontramos, facilmente, a defesa da administração pública, porque
coíbe o ilícito administrativo e lhe fornece maior rigor e
comprometimento na defesa da moralidade; a eficiência, uma vez que
permite a rápida ação da autoridade policial; a investidura do cidadão
como parte legítima para exigir a ação da autoridade, reforçando a
formação da cidadania e resgatando seu direito de fiscalizar e,
finalmente, a força de uma legislação que, bem aplicada, contribuirá
para a restauração da ética no serviço público.

Tratando-se, pois, de matéria de indiscutível mérito, contamos com o
apoio dos nobres pares para sua aprovação nesta Casa.

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

PROJETO DE LEI N° 87/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 1.392/2004)

Altera a Lei Delegada nº 43, de 2000, dispõe sobre a indenização
pela morte por acidente em serviço devida aos dependentes de
militares estaduais, de policiais civis e de servidores da classe de
Segurança Penitenciário e sobre o pagamento de bolsa-educação aos
dependentes desses que sejam menores de vinte e quatro anos.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O art. 6º da Lei Delegada nº 43, de 7 de junho de 2000,

passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 6º - Os militares estaduais, os servidores policiais civis e os

servidores da classe de Segurança Penitenciário em atividade vítimas
de acidente em serviço que ocasione aposentadoria por invalidez, nos
termos da lei previdenciária, receberão do Estado a quantia
equivalente a vinte vezes o valor da remuneração mensal percebida
na data do acidente, a título de indenização securitária, até o limite de
R$50.000,00 (cinqüenta mil reais).

§ 1º - As importâncias pagas serão deduzidas de qualquer
indenização que o Estado de Minas Gerais venha a desembolsar em
razão do acidente em serviço que causar a invalidez do militar e do
servidor a que se refere o “caput” deste artigo.

§ 2º - Os efeitos do disposto neste artigo retroagem a 21 de outubro
de 1999.”.

Art. 2º - Acrescentem-se à Lei Delegada nº 43/2000, os seguintes
artigos, renumerando-se os artigos seguintes:

“Art. 7º - Aos dependentes legais dos militares estaduais, dos
servidores policiais civis e dos servidores de classe de Segurança
Penitenciário em atividade que venham a falecer em decorrência de
acidente em serviço, será concedida indenização, a título de
reparação de danos, em parcela única, por militar ou servidor.

§ 1º - As importâncias pagas serão deduzidas de qualquer
indenização que o Estado de Minas Gerais venha a desembolsar em
razão do acidente em serviço que causar a morte do militar e do
servidor a que se refere o “caput” deste artigo.
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§ 2º - A indenização prevista neste artigo será deferida aos
dependentes na ordem de preferência estabelecida pela Lei nº 8.213,
de 24 de julho de 1991.

§ 3º - Para os efeitos deste artigo, considera-se acidente em serviço
o evento danoso verificado no desempenho das atividades funcionais
ou no estrito cumprimento do dever legal o qual resulte de causa
externa, imprevista ou fortuita, determinando, mediata ou
imediatamente, a morte do servidor.

§ 4º - Equiparam-se a acidente:
I - a agressão sofrida e não provocada pelo servidor no exercício de

suas atribuições;
II - a morte presumida pelo desaparecimento do servidor, quando

em serviço, assim declarada por decisão judicial.
Art. 8º - A indenização a ser paga na forma do artigo anterior, em

parcela única, corresponderá ao produto do montante total do valor da
remuneração fixa, percebida pelo militar ou servidor falecido no mês
anterior ao da ocorrência do óbito pelo número de anos
remanescentes até a data em que completaria sessenta e cinco anos
de vida.

§ 1º - Considera-se remuneração fixa, para os efeitos desta lei, as
seguintes rubricas:

I - vencimento básico;
II - vantagem pessoal a título de adicional por tempo de serviço; e
III - vantagem pecuniária individual.
§ 2º - Em nenhuma hipótese o valor da indenização será inferior a

R$100.000,00 (cem mil reais).
Art. 9º - Até completarem vinte e quatro anos, os dependentes

diretos dos militares estaduais e dos servidores de que trata o art. 7º
desta lei terão direito a bolsa-educação especial, a ser paga
mensalmente mediante depósito em conta bancária vinculada.

Parágrafo único - O valor de que trata o “caput” deste artigo será de
R$ 400,00 (quatrocentos reais) mensais, por dependente, devendo ser
atualizado anualmente, sempre no mês de janeiro, adotando-se o
índice legalmente estipulado para o reajuste das mensalidades
escolares das instituições particulares de ensino.”.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 14 de fevereiro de 2007.
Sargento Rodrigues
Justificação: Tal como se pretende fazer com as famílias dos

Auditores Fiscais do Trabalho que faleceram em Unaí - no estrito
cumprimento de suas funções públicas - e tal como ocorrido com as
famílias dos servidores federais da Base Espacial de Alcântara, MA,
de acordo com o disposto na Lei nº 10.821, de 2003, a União
reconheceu sua responsabilidade em relação às famílias dos
falecidos, indenizando-as como uma forma de reparar os danos
causados pela morte, havida no exercício da função pública que todos
esses servidores detinham.

Cabe ao Estado de Minas Gerais, além de apurar com rigor a
ocorrência de mortes no desempenho de atividades de combate direto
à criminalidade, também assumir com ênfase a questão da
indenização das famílias pela morte em serviço de militares, de
policiais civis e de servidores da área de segurança penitenciária. Em
razão do reconhecimento dessa necessidade premente é que
pedimos o apoio dos nossos pares 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.

Requerimentos Despachados
O Sr. Presidente deferiu na 5ª Reunião Ordinária, realizada em

14/02/2007, nos termos do inciso XXXII do art. 232 do Regimento
Interno, requerimentos dos Deputados Carlos Pimenta (17),
solicitando desarquivamento dos Projetos de Lei nºs 132, 134, 135,
136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 144, 145, 146, 147, 148, 149
e150/2003, e Doutor Viana (8), solicitando o desarquivamento dos
Projetos de Lei Complementar nºs 32/2003 e 51/2004 e dos Projetos
de Lei nºs 234, 701, 808, 815, 902 e 1.156/2003.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
- O Sr. Presidente deu ciência ao Plenário, na 5ª Reunião Ordinária,

realizada em 14/02/2007 das comunicações apresentadas pelos
Deputados Leonardo Moreira, informando sua desfiliação do PFL e
sua filiação ao PTB., e Hely Tarqüínio, informando o falecimento do
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Sr. Alberto Nunes Davel, ocorrido em 13/2/2007, em Lagoa Formosa.
Ciente. Oficie-se.

- O Sr. Presidente despachou, em 15/2/2007, a seguinte
comunicação:

Do Deputado Elmiro Nascimento, dando ciência à Casa do
falecimento do Sr. Octacílio Peluzzo de Almeida, ocorrido em
13/2/2007, em Patos de Minas. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 23 DE FEVEREIRO DE 2007

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
 MENSAGEM GOVERNAMENTAL

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Senhoras e Senhores Deputados,
Em cumprimento ao que determina o artigo 90, parágrafo X, da

Constituição do Estado de Minas Gerais, tenho a honra de
encaminhar a essa egrégia Assembléia Legislativa, na abertura da
sessão legislativa ordinária, esta mensagem. Neste momento de
renovação da Casa, aproveito a oportunidade para expressar
profundos agradecimentos à Legislatura que nos proporcionou
profícuo convívio e, ao mesmo tempo, parabenizar e oferecer pleno
apoio aos deputados que participarão da construção do futuro de
Minas neste quadriênio que se inicia.

Quando iniciamos o governo em 2003 reorganizamos a máquina
administrativa, passo fundamental para o desejado salto de qualidade
dos serviços sob a responsabilidade do Estado. As medidas tomadas
são hoje reconhecidas como referência de boa gestão no Brasil.
Durante os quatro anos trabalhamos com coragem para conquistar
uma nova realidade para Minas Gerais. Com o “Choque de Gestão”
conseguimos equilibrar as receitas e despesas, alcançando o déficit
zero, missão difícil, uma vez que partíamos de um déficit acumulado
em mais de uma década; e o equilíbrio fiscal é condição para que o
poder público possa realizar os investimentos necessários e prestar
serviços adequados nas diversas áreas.

Os últimos quatro anos também foram de conquistas para o servidor
público estadual. Os pagamentos estão sendo realizados em dia e o
13° salário recebido no início de dezembro. A imple mentação do
processo de avaliação de desempenho individual foi uma das
primeiras ações e, hoje, está presente nos 61 órgãos, avaliando 95 mil
servidores. Foi implantado o Plano de Carreira do Servidor Público
Estadual. A publicação de 16 leis sobre os novos planos de carreiras
transformou 893 classes de cargos em 128 carreiras, reduzindo
36.216 cargos, o que gerou uma economia de mais de R$ 27 milhões.

Em 2006 realizamos 97% do orçamento dos investimentos
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autorizados, com recursos próprios, enquanto a média brasileira não
chegou a 50%. Os investimentos, com recursos provenientes de
fontes ordinárias, subiram de R$ 283 milhões em 2003 para R$ 1,5
bilhão em 2006. Não obstante, o investimento global, contemplando
todas as fontes de recursos, foi da ordem de R$ 2,7 bilhões,
distribuídos em todos os setores da administração, recursos estes que
se multiplicaram nesses quatro anos. A aplicação de recursos na área
de saúde e saneamento cresceu de R$ 330 milhões para R$ 775
milhões; na educação, de R$ 56 milhões para R$ 227 milhões; na
segurança, de R$ 29 milhões para R$ 247 milhões; nos transportes,
de R$ 259 milhões para R$ 712 milhões.

Resultados significativos no campo social foram alcançados na área
da saúde, por intermédio do Pro-Hosp (Programa de Fortalecimento e
Melhoria da Qualidade dos Hospitais do SUS) quando o Estado
reformou 124 hospitais e proporcionou a capacitação de seus
profissionais. O Pro-Hosp garantiu recursos adicionais aos principais
hospitais do Estado, estabelecendo metas de melhor atendimento à
população e fortalecendo as ações de humanização da assistência à
saúde. Os resultados dos investimentos nos diversos programas
implementados pela saúde já podem ser percebidos: de 2002 a 2006,
houve redução da mortalidade infantil em 15,4%, da mortalidade
materna em 21,2%, ampliação da cobertura do Programa de Saúde
da Família em 36%, déficit zero de UTI neonatal e diminuição em
17,8% nas internações por condições sensíveis à atenção
ambulatorial.

Foram aplicados, de 2003 a 2006, R$ 25,13 milhões na rede
materno-infantil, por meio do Programa Viva Vida, com implantação
dos centros Viva Vida de Santo Antônio do Monte e Itabirito e a
capacitação de profissionais da área da saúde. Outro programa que
trouxe grande impacto na área de saúde foi o Farmácia de Minas, que
distribui remédios e produz medicamentos básicos para o Programa
Saúde da Família. Os avanços apontam para uma ampliação
significativa do valor per capita estadual, que passou de R$ 0,50 para
R$ 3,00, e no número de medicamentos produzidos, de 40 para 75
produtos, entre 2004 e 2006. Por meio do Programa Saúde em Casa,
as 3.464 equipes de saúde família já conseguem um índice de
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cobertura de 61% da demanda em 808 municípios, números
superiores aos de 2002, quando o Programa atingia 45% em 517
municípios. Além disso, o governo investiu entre 2003 e 2006 na
aquisição de novos veículos de urgência e emergência, com
distribuição de 961 ambulâncias de suporte básico e 60 de suporte
avançado, reduzindo, assim, as distâncias de atendimento ao usuário
do SUS. Para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU)
foram destinados R$ 14,7 milhões, entre 2003 e 2006, beneficiando
15 municípios mineiros.

Os centros hospitalares João XXIII e o antigo Cardiominas estão
recebendo melhorias que levarão assistência humanizada a usuários
e adequadas condições de trabalho para os profissionais da saúde.
Como resultado do Programa de Educação Permanente (PEP),
voltado para os profissionais do Programa Saúde da Família (PSF),
médicos estão se qualificando para melhorar ainda mais o
atendimento aos usuários do SUS. Mais de 561 municípios já
receberam repasses, em torno de R$ 192 milhões, no período de
2002 a 2006, para diversas ações, como a construção de unidades
básicas de saúde, compra de equipamentos e veículos, treinamento
de profissionais, entre outros. Foram entregues 860 carros para as
equipes de PSF em todo o estado. Com a reestruturação do PSF as
internações hospitalares por condições sensíveis à atenção
ambulatorial caíram de 38,8% para 33,3% entre 2002 e 2005.
Aproximadamente 94,7% dos municípios contam com PSF
implantados e 568 Unidades Básicas de Saúde (UBS) foram
contempladas com recursos para reforma, ampliação, construção,
aquisição de equipamentos e treinamentos.

Na área da educação, o Estado de Minas Gerais foi pioneiro ao
adotar o ensino fundamental de nove anos e distribuir gratuitamente
livros didáticos para toda a rede pública estadual em 2005. Cerca de
100 mil crianças com até seis anos de idade ingressaram na escola a
cada ano, entre 2004 e 2006. Tais medidas foram aprovadas por pais
e professores. Com a política de universalização da educação, a
melhoria do ensino médio também já é realidade em Minas. Hoje,
todos os alunos que concluem a oitava série na escola pública têm
vaga garantida para o ensino médio e, para atender esta demanda,



482

foram criadas 110 mil vagas, mediante construção de escolas e
ampliação de prédios já existentes, elaboração de novas propostas
curriculares, além da informatização e implantação de conexões à
internet.

Alunos da rede estadual também tiveram acesso a importantes
projetos, como o “Escola Viva, Comunidade Ativa”, que têm como
objetivo integrar a escola à comunidade nas áreas de risco social. O
programa garante ainda o funcionamento de muitas escolas nos fins
de semana, com atividades esportivas e culturais. Também os
investimentos em transporte escolar estão sendo ampliados cada vez
mais. Só em 2006 a Secretaria de Estado de Educação destinou R$
42,7 milhões para aquisição 822 veículos, sendo 78 microônibus e
744 vans, para atender a 592 municípios mineiros, beneficiando 200
mil alunos matriculados no ensino fundamental.

Com a execução de programas como o projeto de Capacitação para
Gestores Escolares (Progestão), diretores, vice-diretores, professores
e especialistas em educação ampliam a qualificação, melhorando o
ensino nas escolas estaduais de Minas, no ensino fundamental e
médio. Criado em 2004, o Centro de Referência Virtual do Professor
(CRV), parte do Programa Escolas em Rede, é um portal educacional
que oferece aos profissionais da educação um sistema de apoio a
atividades docentes baseado nas modernas tecnologias de
comunicação e informação. Para a implantação desse programa
foram adquiridos em torno de 24 mil computadores, para atender a
mais de 2.400 escolas, beneficiando todos os 853 municípios
mineiros. Os investimentos, no período de 2004 a 2006, superaram os
R$ 25 milhões.

Na área de segurança pública conseguiu-se conter a grave onda de
violência dos últimos anos e estão em queda os principais indicadores
de criminalidade violenta nas diversas regiões do Estado. Ações
relevantes estão sendo implantadas para melhoria da segurança
pública em Minas Gerais, como o pioneiro Sistema Integrado de
Gestão de Segurança Pública (Igesp), que permitirá, além da
integração entre todas as forças policiais do Estado, a fiscalização e
transparência de todo o processo de preservação dos direitos do
cidadão. Esse sistema de inteligência, baseado no banco de dados e
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mapeamento geoestatístico, proporcionará uma radiografia da
criminalidade na área atendida por cada delegacia.

O programa Fica Vivo, voltado para jovens de 12 a 24 anos em
situação de risco social e residentes nas áreas com maior índice de
criminalidade do Estado, tem contribuído muito para a redução dos
índices de criminalidade. Este programa já recebeu um prêmio
internacional concedido pela Organização das Nações Unidas (ONU)
às mais eficientes práticas para a melhoria do ambiente da vida. O
programa atende a mais de 10 mil jovens em 370 oficinas de esporte,
cultura, inclusão produtiva e comunicação. Só em 2006, cerca de 300
jovens foram capacitados para o mercado de trabalho.

Projetos de apoio à criança e adolescente foram aprovados e
financiados por intermédio do Programa Inclusão Social de Famílias
Vulnerabilizadas, durante a implantação dos Centros de Referência de
Assistência Social (CRAS). Graças ao programa de Inclusão Digital
foram inaugurados 45 Centros Vocacionais Tecnológicos (CVT) e 186
Telecentros, beneficiando principalmente os jovens das regiões norte
e nordeste de Minas. Ações que compõem a Política Pública de
Trabalho e Renda foram priorizadas para permitir o acesso ao
primeiro emprego, com a implantação de 16 espaços de referência, os
Centros Públicos de Promoção do Trabalho (CPPT), entre 2004 e
2006. Criado pelo governo do Estado e executado pela Emater/MG, o
programa Minas Sem Fome já atendeu a mais de 467 mil famílias em
680 municípios mineiros, com projetos de produção e processamento
de alimentos que estão proporcionando a milhares de famílias a
oportunidade de alcançar a independência na conquista do próprio
alimento. Em relação à habitação popular, por meio do programa
Lares Geraes, a Cohab construiu 10.261 moradias para a população
de baixa renda. Na eletrificação o programa “100% de Eletrificação
Rural no Estado de Minas Gerais” atendeu, até o momento, 771
municípios, beneficiando 128.369 consumidores com o fornecimento
de energia elétrica.

A agricultura mineira ganhou investimentos principalmente no setor
sucroalcooleiro. Existem atualmente 49 projetos em implantação ou
expansão que vão gerar mais de 56 mil empregos e colocarão Minas
no segundo lugar no ranking dos estados produtores de açúcar e
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álcool. Programas importantes como o Minas Excelência permitiram a
organização e estruturação do setor agrícola, atuando na logística,
armazenamento e transporte, sempre em parceria com associações
de produtores e cooperativas. Projetos específicos foram
desenvolvidos para os principais produtos do agronegócio mineiro.
Para o café, além de estimular o aumento do consumo e das
exportações, foram instalados centros de excelência nas cidades de
Machado, Patrocínio e Viçosa, e capacitados técnicos de diversos
órgãos do Estado. O setor do leite teve projeto específico com objetivo
de modernizar a cadeia produtiva e estimular a industrialização. Só
em 2006 foram investidos R$ 80 milhões para a modernização do
setor, além de R$ 8 milhões para a distribuição de leite para 400 mil
crianças nas escolas estaduais, creches e pré-escola.

Na área de Meio Ambiente, no âmbito do projeto estruturador
Gestão Ambiental Minas Gerais Século XXI, com a ação “Minas sem
Lixões”, o número de municípios com destinação de resíduos sólidos
cresceu de 72, em 2005, para 94 em 2006, e ampliou-se de 4,7 para
5,4 milhões a quantidade de pessoas atendidas para aterros sanitários
ou usinas de triagem e compostagem de lixo. No projeto estruturador
“Saneamento Básico: Mais Saúde Para Todos”, foram investidos, só
em 2006, R$ 842,8 milhões, sendo R$ 807,5 milhões aplicados na
implantação, ampliação e melhorias de sistemas de abastecimento de
água e esgotamento sanitário.

Das inúmeras realizações dos últimos quatro anos na área cultural
merece destaque especial a instalação de uma biblioteca em cada um
dos 853 municípios mineiros, pois mais de 160 municípios estavam
desprovidos de uma biblioteca pública. Nessas bibliotecas o acervo
inicial é de mil livros, entre dicionários, livros de prosa, literatura,
poesia e ensaios, entre outros. Foi implantado também o Fundo
Estadual da Cultura, atendendo demanda de décadas da área cultural.
O Fundo destinou, em 2006, R$ 10,4 milhões, sendo executados R$
4,6 milhões. Para 2007, estão previstos mais R$ 5 milhões para
projetos culturais.

Na área de turismo, o projeto estruturador Estrada Real é
considerado o maior programa turístico em desenvolvimento no Brasil.
O programa vem consolidando os circuitos turísticos em municípios
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com afinidades culturais, sociais e econômicas de maneira
sustentável. Atualmente, são 55 circuitos turísticos que abrangem 663
municípios mineiros, devidamente certificados pelo Governo. Cabe
ressaltar que, através do programa ProMG Estrada Real, 219 km de
rodovias foram recuperados na área de abrangência do projeto, com
recursos provenientes de operação de crédito com o Banco Mundial.

Nestes anos de governo, dois assuntos também receberam um
tratamento especial, pela relevância que adquiriram: os investimentos
em infra-estrutura e a recuperação econômica de Minas.

No que tange a infra-estrutura, o programa Estadual de
Pavimentação e Acessos Rodoviários aos Municípios (Proacesso) já
concluiu 53 trechos e tem mais 32 em obras em andamento, com
investimentos de R$ 575 milhões desde seu lançamento em 2004. As
obras da Linha Verde, que incluem intervenções nas avenidas dos
Andradas, Cristiano Machado e na rodovia MG-10, beneficiarão
diretamente 3,5 milhões de habitantes em cem bairros.

A transferência dos vôos do Aeroporto da Pampulha para o
Aeroporto Internacional Tancredo Neves incrementou não apenas
este último, mas todo o entorno. Neste período duas grandes
empresas já se instalaram na região, várias outras anunciaram
investimentos, e encontra-se em plena operação o Centro de
Manutenção de Aeronaves da GOL.

No setor energético houve importantes realizações no que diz
respeito à oferta de gás. O projeto estruturador Oferta de Gás Natural
beneficiou diretamente 30 municípios, com 300 km de rede de
distribuição de gás natural com média de consumo mensal de 195.450
m³/dia. O projeto Energia Elétrica para o Noroeste Mineiro atingiu
todas as suas metas e implantou uma rede integrada de
subtransmissão e distribuição, com a construção de 1.147 Km de rede
de distribuição de energia elétrica em média tensão, ampliação de três
subestações existentes e construção de mais três subestações,
permitindo a ligação de 23 mil novos produtores rurais,
disponibilizando infra-estrutura essencial ao crescimento econômico
da região noroeste.

No âmbito do programa Empresa Mineira Competitiva, o Facilita
Minas criou postos de atendimento ao público em 13 municípios, com
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o objetivo de simplificar para os empreendedores locais os processos
de abertura de empresa. A pesquisa “Doing Business no Brasil 2006”,
realizada pelo Banco Mundial, apontou Minas Gerais como o estado
brasileiro com menor tempo necessário para abertura de uma
empresa, 19 dias. O resultado é fruto do Minas Fácil, serviço que foi
citado pelo Banco Mundial como exemplo de “melhor prática” a ser
partilhada com os demais estados. Ainda mediante aplicações dos
fundos estaduais de fomento econômico o Governo destinou R$ 605
milhões em 2006 para atração, expansão e modernização do parque
produtivo estadual.

Estas ações contribuíram para a expansão econômica de Minas.
Nos últimos anos, a produção estadual vem apresentando
consecutivos crescimentos acima da média brasileira. Minas Gerais é
a terceira maior economia do Brasil e o Estado é responsável por
9,4% das riquezas geradas no País, ficando atrás apenas de São
Paulo (30,9%) e Rio de Janeiro (12,6%). Enquanto o PIB brasileiro
cresceu em 2,3% até o terceiro trimestre de 2006 em relação ao
mesmo período do ano passado, o mineiro registrou aumento de
3,2%. Soma-se a isto o fato de, em 2005, o PIB de Minas Gerais ter
crescido o dobro da média nacional, 4,7% contra 2,3%.

Senhoras e Senhores Deputados, este breve registro das
realizações do Governo de Minas demonstra que estamos no caminho
certo. Olhando para o futuro, enxergo novos desafios. Temos,
portanto, que estar à altura das melhores esperanças de nossa gente,
lembrando sempre que o atual momento do estado permite maiores
avanços do que nos primeiros quatro anos de governo, mas que a
responsabilidade fiscal é uma conquista permanente da sociedade.
Resultados mais emblemáticos que os alcançados até aqui não serão
viáveis sem a preciosa colaboração dos demais Poderes, em especial
da Assembléia Legislativa. Desta forma, juntemos nossas forças para
fazer jus às expectativas do nosso povo e tornar Minas mais justa,
mais forte e cada vez melhor.

Aécio Neves da Cunha, Governador do Estado de Minas Gerais.”
* - Esta mensagem governamental, publicada nesta edição de

acordo com o texto original, foi lida na Reunião Preparatória de
1º/2/2007, publicada na edição de 2/2/2007.
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 24 DE FEVEREIRO DE 2007

ATAS
ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 22/2/2007
Presidência dos Deputados Alberto Pinto Coelho e Dalmo Ribeiro

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

(Expediente): Ata - Correspondência: Mensagens nºs 13 e 14/2007
(encaminham os Projetos de Lei nºs 106 e 107/2007,
respectivamente), do Governador do Estado - Ofício nº 1/2007, do
Procurador-Geral de Justiça - Ofícios e cartões - 2ª Fase (Grande
Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nºs 108 a
118/2007 - Requerimentos das Deputadas Elisa Costa e outros e Ana
Maria Resende e dos Deputados Vanderlei Jangrossi e outros (2),
Roberto Carvalho, Domingos Sávio e outros, Arlen Santiago (20),
Domingos Sávio (11), Durval Ângelo (6) e Zé Maia (10) -
Comunicações: Comunicações dos Deputados Dalmo Ribeiro Silva
(2), Elmiro Nascimento e Carlos Pimenta - Questão de ordem -
Registro de presença - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados
Sebastião Helvécio, Vanderlei Miranda, Dalmo Ribeiro Silva, André
Quintão e Fábio Avelar - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura
de Inscrições - Despacho de Requerimentos: Requerimentos dos
Deputados Arlen Santiago (20), Domingos Sávio (11), Durval Ângelo
(6) e Zé Maia (10); deferimento - 3ª Parte: Leitura de Comunicações -
Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados e as Deputadas:
Alberto Pinto Coelho - Dinis Pinheiro - Alencar da Silveira Jr. -

Adalclever Lopes - Agostinho Patrús Filho - Ana Maria Resende -
André Quintão - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Bráulio Braz - Carlos
Mosconi - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Delvito Alves - Djalma
Diniz - Doutor Rinaldo - Elmiro Nascimento - Eros Biondini - Fábio
Avelar - Gil Pereira - Gláucia Brandão - Inácio Franco - Jayro Lessa -
Juninho Araújo - Luiz Tadeu Leite - Neider Moreira -  Rômulo
Veneroso - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Sebastião
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Helvécio - Vanderlei Jangrossi - Vanderlei Miranda - Wander Borges -
Zezé Perrella.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Alberto Pinto Coelho) - Às 14h11min, a

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

1ª Parte
1ª Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado Célio Moreira, 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 13/2007
Belo Horizonte, 16 de fevereiro de 2007
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para exame e

deliberação da egrégia Assembléia Legislativa, Projeto de lei que dá a
denominação de Escola Estadual Madalena Pereira Jorge, de Ensino
Fundamental, à Escola Estadual de Ensino Fundamental, localizada
no Município de Setubinha.

O Projeto encaminhado tem o objetivo de reverenciar a memória da
Senhora Madalena Pereira Jorge, com aprovação unânime do
Colegiado Escolar, conforme justificativa da Secretária de Estado de
Educação, em apenso.

São essas as razões que me levam a solicitar dessa augusta Casa a
aprovação do projeto.

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.
Justificação: O presente Projeto de Lei propõe que seja dada a

denominação Escola Estadual Madalena Pereira Jorge, de Ensino
Fundamental, à Escola Estadual de Ensino Fundamental, situada na
Fazenda Soturno I, no município de Setubinha.
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Trata-se de proposta que resulta de pedido formulado pelo
Colegiado Escolar da Escola Estadual de Ensino Fundamental que,
em reunião realizada no dia 25/09/06 homologou, pela unanimidade
dos votos dos seus membros, a indicação do nome Escola Estadual
Madalena Pereira Jorge para denominação da referida unidade de
ensino.

Madalena Pereira Néri nasceu no Córrego da Mumbuca, zona rural
do Distrito de Concórdia do Mucuri, município de Ladainha, filha de
Feliciano Rodrigues Néri e Emerenciana Pereira de Souza.

Apesar de ser semi-analfabeta, Madalena reconhecia a educação
como o caminho para melhoria do nosso país, incentivando os netos a
estudarem, tendo netos professores, advogados, contadores e a
maioria dos netos com o 3º grau.

Em 1999, no mandato do Prefeito Teófilo Barbosa Neto, o seu filho
Vereador Alceu Jorge Pereira doou o terreno para a construção do
prédio escolar fazendo realizar o pedido de sua mãe.

A homenageada nasceu no dia 04/08/1912 e faleceu no dia
08/11/1993.

Cumpre registrar que, no município de Setubinha não existe
estabelecimento, instituição ou próprio oficial 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 submetido ao exame da egrégia Assembléia
Legislativa do Estado.

Belo Horizonte, 12 de fevereiro de 2007.
Vanessa Guimarães Pinto, Secretária de Estado de Educação.

PROJETO DE LEI Nº 106/2007
Dá a denominação de Escola Estadual Madalena Pereira Jorge, à

Escola Estadual de Ensino Fundamental, localizada no Município de
Setubinha.

Art. 1º - A Escola Estadual de Ensino Fundamental, situada na
Fazenda Soturno I, no Município de Setubinha, passa a denominar-se
Escola Estadual Madalena Pereira Jorge, de Ensino Fundamental.
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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 14/2007

Belo Horizonte, 16 de fevereiro de 2007.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para exame e

deliberação da egrégia Assembléia Legislativa, projeto de lei que dá a
denominação de Escola Estadual Professor Paulo Freire, de Ensino
Fundamental e Médio à Escola Estadual de Ensino Fundamental e
Médio, localizada no Município de Uberlândia.

O projeto encaminhado tem o objetivo de reverenciar a memória do
Professor Paulo Freire, conforme justificativa da Secretária de Estado
de Educação, em apenso.

São essas as razões que me levam a solicitar dessa augusta Casa a
aprovação do projeto.

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.
Justificação: O presente projeto de lei propõe que seja dada a

denominação de Escola Estadual Professor Paulo Freire, de Ensino
Fundamental e Médio - EJA, à Escola Estadual de Ensino
Fundamental e Médio - EJA, localizada no Presídio Professor Jacy de
Assis/PRPJA, situado na Av. Cirineu A. de Azevedo, 500, Residencial
Dom Almir, no município de Uberlândia.

Paulo Freire, nasceu em Recife, é considerado um dos grandes
pedagogos da atualidade e respeitado mundialmente. Embora suas
idéias e práticas tenham sido objetos das mais diversas críticas, é
inegável sua grande contribuição em favor da educação popular.

O homenageado nasceu em 1921 e faleceu em 1997.
Cumpre registrar que, no município de Uberlândia, não existe

estabelecimento, instituição ou próprio oficial 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
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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, 12 de fevereiro de 2007.
Vanessa Guimarães Pinto, Secretária de Estado de Educação.

PROJETO DE LEI Nº 107/2007
Dá a denominação de Escola Estadual Professor Paulo Freire à

Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio, localizada no
Município de Uberlândia.

Art. 1º - A Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio,
localizada no Presídio Professor Jacy de Assis, situado na Av. Cirineu
A. de Azevedo, 500, Residencial Dom Almir, no Município de
Uberlândia, passa a denominar-se Escola Estadual Professor Paulo
Freire, de Ensino Fundamental e Médio.

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.
OFÍCIO Nº 1

Do Sr. Jarbas Soares Júnior, Procurador-Geral de Justiça do
Estado, encaminhando o Relatório da Execução Orçamentária das
Despesas de Pessoal do Ministério Público, relativo ao 4º trimestre de
2006. (- À Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins do art.
74 da Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento
Interno.)

OFÍCIOS
Do Sr. Carlos Felipe d’Oliveira, Chefe de Gabinete da Secretaria de

Atenção à Saúde, do Ministério da Saúde, prestando informações
relativas ao Requerimento nº 6.990/2006, do Deputado Weliton Prado.

Do Sr. Alfredo Pastori Neto, Presidente da Câmara Municipal de
Araguari, solicitando informações sobre as emendas orçamentárias
destinadas ao Município, com as especificações mencionadas.

Do Sr. Vérdi Lúcio Melo, Presidente da Câmara Municipal de
Varginha, encaminhando cópia de moção de aplauso ao Governador



492

do Estado aprovada nessa Casa Legislativa.
Do Sr. Djalma Bastos de Morais, Presidente da Cemig, prestando

informações relativas ao Requerimento nº 6.973/2006, da Comissão
de Direitos Humanos.

Do Sr. Marco Antônio Monteiro de Castro, Chefe da Polícia Civil,
encaminhando informações em atenção ao Requerimento nº
7.037/2006, da Comissão de Direitos Humanos.

Do Sr. Aguinaldo Mascarenhas Diniz, Chefe de Gabinete da
Superintendência de Obras Públicas da Secretaria de Transportes,
encaminhando cópia dos convênios que relaciona. (- 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. Aguinaldo Mascarenhas Diniz, Chefe de Gabinete da
Superintendência de Obras Públicas da Secretaria de Transportes,
prestando informações relativas ao Requerimento nº 6.942/2006, do
Deputado Dalmo Ribeiro Silva.

Do Cel. PM James Ferreira Santos, Chefe do Gabinete Militar do
Governador do Estado, colocando à disposição deste Legislativo o
Curso Básico de Defesa Civil oferecido pela Coordenadoria Estadual
de Defesa Civil de Minas Gerais. (- À Comissão de Segurança
Pública.)

Do Sr. José de Souza Lacerda, Presidente da Associação dos
Servidores da Polícia Civil do Estado, solicitando intervenção desta
Casa com vistas a que seja reconsiderada a decisão da
Superintendência de Planejamento e Gestão do Estado de
descredenciar a referida Associação. (- À Comissão de Administração
Pública.)

Do Sr. José de Pádua Martins de Oliveira, Chefe do Cerimonial e
Relações Públicas da Assembléia Legislativa do Estado do Rio
Grande do Norte, informando da nova constituição da Mesa dessa
Casa.

Da Sra. Severina da Silva, Diretora de Cerimonial e Relações
Públicas da Assembléia Legislativa do Estado do Mato Grosso do Sul,
informando da nova constituição da Mesa dessa Casa.

Da Sra. Zuleika Stela Chiacchio Torquetti, Diretora de Licenciamento
de Atividades Industriais e Minerárias da Feam, em atenção ao
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Requerimento nº 6.920/2006, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva,
prestando informações relativas ao referido requerimento.

Do Sr. Leonardo Oliveira Rodrigues, Presidente do Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município de
Ipatinga, encaminhando moção aprovada na 12ª Conferência
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. (- À Comissão do
Trabalho.)

Do Sr. Rogério Antônio Coser, Gerente-Geral da Unale, solicitando
aos Deputados desta Casa que se associem à referida entidade.

CARTÕES
Do Sr. Marcos Tadeu de Carvalho, Presidente da Câmara Municipal

de Perdões, dando ciência à Casa da constituição da nova Mesa
Diretora dessa Câmara, para o biênio 2007-2008.

Do Sr. Carlos Orsini, Subsecretário de Indústria, Comércio e
Serviços, encaminhando portfólio das ações programadas para 2007.
(- À Comissão de Turismo.)

2ª Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições e a
conceder a palavra aos oradores inscritos para o Grande Expediente.

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes
proposições:

PROJETO DE LEI Nº 108/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 2.947/2006)

Dispõe sobre a inclusão na grade curricular do ensino médio da
disciplina de Noções Básicas de Primeiros Socorros e dá outras
providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Ficam as escolas públicas e privadas inte grantes do

Sistema Estadual de Educação obrigadas a inserir na grade curricular
do ensino médio a disciplina de Noções Básicas de Primeiros
Socorros.

Art. 2º - A orientação profissional de que trata o art. 1º será
regulamentada pelos órgãos competentes do Sistema Estadual de
Educação.

Art. 3º - Fica o Detran-MG obrigado a reconhecer a disciplina de que
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trata esta lei quando o aluno der início ao processo de habilitação de
condutor.

Art. 4º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
noventa dias.

Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Reuniões, 22 de fevereiro de 2007.
Sávio Souza Cruz
Justificação: Em tudo que fazemos, no trabalho, na escola, em

momentos de lazer ou mesmo dentro de nossa própria casa, há
sempre uma dose de risco de acidentes que podem colocar em perigo
vidas humanas. De uma hora para outra, podemos deparar com
situações de urgência ou emergência que requerem uma intervenção
adequada. Identificar os riscos para evitar acidentes, conhecer a
importância dos primeiros socorros, saber as seqüências das ações
de socorro, manter a calma e o controle da situação e saber chamar
socorro profissional, tudo isso são ações que só podem ser tomadas
caso se esteja muito bem orientado. Assim, um curso de noções
básicas de primeiros socorros para os alunos do ensino médio será de
grande utilidade, permitindo a todos eles identificar situações de risco
e obter conhecimentos básicos sobre o que fazer e o que não fazer
nesses casos. Atuar em primeiros socorros requer o domínio de
habilidades que só podem ser adquiridas em treinamentos práticos.

Outra previsão deste projeto de lei é que o Detran-MG será obrigado
a reconhecer a disciplina cursada pelo aluno no ensino médio, quando
este for se qualificar para o processo de habilitação de condutor.

Assim sendo, submeto à análise dos nobres pares desta Casa a
matéria que ora propomos, contando com o apoio de todos para sua
aprovação.

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

PROJETO DE LEI Nº 109/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 3.534/2006)

Declara de utilidade pública a Creche Patati Patatá, com sede no
Município de Ribeirão das Neves.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Creche Patati Patatá,
CNPJ 03.129.005/0001-07, localizada na R. Águida Carolina, 346,
Bairro Florença, Município de Ribeirão das Neves.

Art 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 22 de fevereiro de 2007.
Sávio Souza Cruz
Justificação: Fundada em 6/8/99, a Creche Patati Patatá realiza

importante trabalho social no Município de Ribeirão das Neves,
prestando assistência a crianças carentes, cujas famílias não podem
prescindir do apoio da entidade.

Já detentora do título de utilidade pública municipal, a creche,
embora situada em sede própria, sobrevive bravamente com o apoio
da comunidade. O título ora proposto abrirá, certamente, a
possibilidade de apoio do poder público estadual às atividades da
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 110/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 2.096/2005)

Autoriza o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado -
DER-MG - a assumir a estrada que menciona.

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 assumir o controle e a
manutenção da estrada que liga o Município de Ninheira ao Município
de São João do Paraíso.

 Parágrafo único - A autorização contida no “caput” deste artigo
compreende todos os atos administrativos necessários à efetivação do
controle e da manutenção da referida estrada.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 22 de fevereiro de 2007.
Sávio Souza Cruz
Justificação: É de importância vital para a região a estadualização

da estrada que liga o Município de Ninheira ao Município de São João
do Paraíso.
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Carentes de recursos financeiros para arcar com a conservação e a
manutenção da estrada, as referidas cidades já enfrentam dificuldade
para atender a outras demandas prioritárias da população.

A estrada, cujo tráfego é intenso, é importante via de escoamento da
produção agrícola e a única ligação entre os municípios referidos.

As condições, já precárias no período da seca, agravam-se na
época das chuvas, constituindo um problema que aflige as populações
daquelas cidades, comprometendo-lhes a segurança e a saúde.

A estadualização proposta representará, assim, a solução desse
problema que a tantos outros se soma na vida daquelas comunidades.

Isso posto, conto com o apoio dos colegas à aprovação deste
projeto.

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

PROJETO DE LEI Nº 111/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 2.791/2005)

Autoriza o Estado a doar ao Município de Mesquita o terreno que
menciona.

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

Mesquita o imóvel constituído de terreno com área de 2.270,00m²
(dois mil duzentos e setenta metros quadrados) situado na Rua
Getúlio Vargas, s/n, na cidade de Mesquita, cuja escritura pública de
doação pura e simples está registrada no Livro nº 18, às folhas 107,
v., a 110, no Cartório do 2º Ofício de Notas do supracitado Município,
certificado no cartório de Registro de Imóveis de Mesquita pela
Certidão de Inteiro Teor, Livro 2-C, a folha 428, matrícula 1.648.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 22 de fevereiro de 2007.
Sávio Souza Cruz
Justificação: Funcionando num prédio de 140m², a Prefeitura

Municipal de Mesquita tem quatro de suas secretarias operando em
prédios alugados ou precariamente adaptados.

Visando a centralizar todos os serviços num único local, é desejo da
atual Prefeitura construir um imóvel que comporte toda a
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administração e pleiteia fazê-lo no terreno objeto deste projeto de lei.
O terreno em questão havia sido doado pelo Município de Mesquita

ao Estado, havendo, à época da doação, a expectativa de que nele se
construísse o fórum da cidade, o qual foi edificado em outro local,
ficando o lote doado ocioso até o momento.

Oportuna, é, assim, a pretensão da Prefeitura de solicitar a doação,
pois, não tendo sido, até o momento, utilizado pelo Estado para
nenhuma finalidade, o terreno, passando novamente para a
propriedade do Município, terá destinação justa e de total interesse
público.

Conto, pois, com o apoio dos nobres colegas à aprovação deste
projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 112/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 2.451/2005)

Autoriza o Estado a doar ao Município de Raposos o imóvel que
menciona.

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

Raposos o imóvel denominado Retirinho, constituído de área de
61.000m2 (sessenta e um mil metros quadrados), descrito e
individualizado no Decreto nº 28.046, de 3 de maio de 1988,
declarado de interesse social para desapropriação de pleno domínio
conforme a Lei nº 4.132, de 10 de setembro de 1962, situado no
Município de Raposos.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” desde artigo
destina-se a ser urbanizado e doado aos moradores das casas já
edificadas no local.

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 artigo 1º.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 22 de fevereiro de 2007.
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Sávio Souza Cruz
Justificação: O imóvel em questão, denominado Retirinho, constitui

um aglomerado de casas construídas irregularmente para abrigar
população carente no município de Raposos.

A preocupação com a precária situação do local já era mencionada
pela então Prefeita Dra. Thais Brina em carta ao Governador do
Estado em 1992, quando solicitava providências do poder público,
com vistas a garantir às edificações que se multiplicavam na área,
condições mínimas de abrigar seus moradores.

Assim, a urbanização do local há décadas já se faz urgente e
necessária, mas as administrações municipais, sem a posse do
terreno, julgam-se desobrigadas de fazê-la.

De sua parte, os moradores, pessoas de baixíssima renda,
permanecem, sem o título de proprietários, em moradias carentes de
melhoria, sem a infra-estrutura mínima necessária a uma
sobrevivência digna e com o constante fantasma de uma eventual
desocupação a rondar-lhes a mente.

Com a doação da área ao Município condicionada à sua posterior
urbanização e doação aos moradores, acredito estar o poder público
cumprindo seu papel de garantir o direito à moradia a pessoas que
colecionam tantas outras carências e cuja inserção social ainda é uma
vitória a conquistar.

E por julgar justo e oportuno este projeto, conto com o apoio dos
meus pares para a sua aprovação.

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

PROJETO DE LEI Nº 113/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 3.287/2006)

Dispõe sobre a Política Estadual de Assistência Social - Peas - e dá
outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - A assistência social, direito do cidadão e dever do Estado, é

política de seguridade social não contributiva, de caráter preventivo,
protetivo, universal, igualitário, promotor da inclusão social, visando a
garantir a proteção social.
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Art. 2º - A Política Estadual de Assistência Social - Peas - visa ao
enfrentamento concreto e eficaz da condição de vulnerabilidade e
risco da família e do indivíduo, decorrente da pobreza, da ausência de
renda ou de acesso aos serviços públicos, dos ciclos de vida, da
fragilização de vínculos afetivos, da discriminação etária, étnica, de
gênero ou por deficiência, da desvantagem pessoal resultante de
deficiências, da ameaça ou violação dos direitos, do uso de
substâncias psicoativas, da violência no núcleo familiar, da inserção
precária ou não-inserção no mercado de trabalho formal e informal ou
de estratégias e alternativas diferenciadas de sobrevivência que
representem risco pessoal e social.

Art. 3º - A Peas tem por objetivos:
I - prover serviços, programas, projetos e benefícios de proteção

social básica ou especial para famílias, indivíduos e grupos;
II - contribuir com a inclusão e a eqüidade dos usuários e grupos

específicos, ampliando o acesso aos bens e serviços
socioassistenciais básicos e especiais;

III - assegurar que as ações no âmbito da assistência social tenham
centralidade na família e garantam a convivência familiar e
comunitária;

IV - assegurar a conquista, pelo usuário, das condições de
autonomia, sustentabilidade, protagonismo, capacitação, acesso a
oportunidades e condições de convívio e socialização.

Art. 4º - A Peas rege-se pelos seguintes princípios:
I - supremacia do atendimento às necessidades sociais sobre as

exigências de rentabilidade econômica;
II - universalização dos direitos sociais;
III - respeito à dignidade do cidadão, à sua autonomia e ao seu

direito a benefícios e serviços de qualidade, bem como à convivência
familiar e comunitária;

IV - igualdade de direitos no acesso ao atendimento, sem
discriminação de qualquer natureza, garantindo-se equivalência às
populações urbanas e rurais;

V - divulgação ampla dos benefícios, serviços, programas e projetos
assistenciais, bem como dos recursos oferecidos pelo poder público e
dos critérios para sua concessão.
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Art. 5º - A organização da assistência social no Estado tem as
seguintes diretrizes:

I - descentralização político-administrativa, com competências
específicas e comando único em cada esfera de governo;

II - participação da população na formulação das políticas e no
controle das ações em todos os níveis;

III - primazia da responsabilidade do poder público na condução da
política de assistência social em cada esfera de governo;

IV - centralidade na família para concepção e implementação dos
benefícios, serviços, programas e projetos;

V - articulação intersetorial com as políticas públicas de saúde,
educação, cultura, esporte, emprego, habitação, segurança alimentar
e nutricional, entre outras.

Art. 6º - A proteção social assegurada pelo Estado divide-se em
proteção social básica e proteção social especial de média e alta
complexidade, devendo, de forma articulada, garantir a segurança de
sobrevivência, de acolhida, de renda, do convívio ou vivência familiar,
comunitária e social, e a obtenção da autonomia individual.

Art. 7º- A proteção social básica tem como finalidade prevenir
situações de risco, por meio de atenção à família e a indivíduos
vulnerabilizados, objetivando o fortalecimento dos vínculos de
solidariedade e a integração ao mercado de trabalho, por meio de
serviços locais de acolhimento, convivência e socialização, tais como:

a) Centros de Referência de Assistência Social;
b) rede de serviços socioeducativos direcionados para grupos

geracionais, intergeracionais e grupos de interesse;
c) benefícios eventuais;
d) benefícios de prestação continuada;
e) serviços e projetos de capacitação e inserção produtiva.
Art. 8º - A proteção social especial de média e de alta complexidade

é destinada a famílias e indivíduos em situação de risco pessoal e
social ou violação de direitos, por meio de serviços locais ou regionais,
tais como:

a) rede de serviços de atendimento domiciliar, albergues, moradias
provisórias, abrigos para adultos e idosos;

b) rede de serviços de acolhida para crianças e adolescentes com
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repúblicas, casas de acolhida, abrigos e família acolhedora;
c) serviços especiais de referência para pessoas com deficiência,

abandono, vítimas de negligência, abusos e violência;
d) ações de apoio a situações de riscos circunstanciais, em

decorrência de calamidades públicas e emergenciais.
§ 1º - São considerados serviços de proteção social especial de

média complexidade aqueles que oferecem atendimento às famílias e
aos indivíduos com seus direitos violados, cujos vínculos familiar e
comunitário não foram rompidos.

§ 2º - São considerados serviços de proteção social especial de alta
complexidade aqueles que garantem proteção integral a famílias e
indivíduos que se encontrem sem referência, com vínculo familiar
rompido ou em situação de ameaça.

Art. 9º - São funções da Política de Assistência Social:
I - vigilância social: detecta e informa as características e dimensões

das situações de vulnerabilidade e risco pessoal e social;
II - proteção social: refere-se aos mecanismos de garantia dos

direitos sociassistenciais;
III - defesa social e institucional: garante aos usuários o acesso ao

conhecimento dos direitos socioassistenciais e sua defesa.
Art. 10 - Compete ao órgão gestor da Política Estadual de

Assistência Social:
I - elaborar e executar a Política Estadual de Assistência Social, em

consonância com a Política Nacional de Assistência Social e com as
diretrizes estabelecidas pelas conferências de assistência social,
submetendo-a à aprovação do Ceas;

II - organizar, coordenar e monitorar o Sistema Estadual de
Assistência Social - Suas-MG;

III - realizar diagnóstico, elaborar Plano Estadual de Assistência
Social e submetê-lo à aprovação do Ceas;

IV - elaborar e encaminhar ao Ceas a proposta orçamentária da
assistência social no Estado;

V - elaborar e submeter ao Ceas os planos de aplicação dos
recursos do Feas;

VI - encaminhar à apreciação do Ceas relatórios trimestrais e anuais
de atividades e de realização financeira dos recursos;



502

VII - prestar apoio técnico aos Municipios na estruturação e
implantação de seus Sistemas de Assistência Social;

VIII - co-financiar a proteção social básica, conforme previsto na
Resolução nº 130, de 15 de julho de 2005, do Conselho Nacional de
Assistência Social;

IX - gerir os recursos federais e estaduais, destinados ao co-
financiamento das ações continuadas de Assistência Social dos
Municípios não-habilitados aos níveis de gestão;

X - instalar e coordenar o sistema estadual de monitoramento e a
avaliação da política de assistência social;

XI - coordenar, regular e co-financiar a estruturação de ações
regionalizadas pactuadas na proteção social especial de média e alta
complexidade;

XII - promover a implantação e co-financiar consórcios públicos de
proteção social especial de média e alta complexidade;

XIII - elaborar e executar política de recursos humanos, com
implantação de carreira específica para os servidores públicos que
atuem na área de assistência social;

XIV - propor e co-financiar projetos de inclusão produtiva;
XV - coordenar, gerenciar, executar e co-financiar programas de

capacitação de gestores, profissionais, conselheiros e prestadores de
serviços;

XVI - co-financiar o pagamento dos benefícios eventuais;
XVII - elaborar e executar política de supervisão da rede

socioassistencial;
XVIII - exercer as demais competências previstas na Resolução nº

130, de 15 de julho de 2005, do Conselho Nacional de Assistência
Social.

Art. 11 - O Estado deverá implantar política de recursos humanos
para trabalhadores, gestores e conselheiros da área de Assistência
Social, contemplando:

a) elaboração de diagnóstico sobre a situação dos recursos
humanos;

b) realização de concurso público para contratação e manutenção
do quadro de pessoal;

c) encaminhamento de projeto de lei à Assembléia Legislativa para
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criação do Plano de Cargos, Carreiras e Salários, elaborado por
comissão paritária composta por representantes do governo e dos
trabalhadores, por eles indicados;

d) realização permanente de programas de capacitação;
e) manutenção do Cadastro Estadual dos Trabalhadores,

integrando-o ao Cadastro Nacional;
f) instituição de política de estágio curricular, em consonância com

as unidades de ensino;
g) implantação de normas e protocolos para garantia da segurança

do trabalho;
h) garantia do financiamento da política de recursos humanos.
Art. 12 - O órgão gestor da Política Estadual de Assistência Social é

a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Esportes ou sua
sucessora.

Art. 13 - O Conselho Estadual de Assistência Social - Ceas -, criado
pela Lei nº 12.262, de 23 de julho de 1996, é o órgão superior de
deliberação colegiada, vinculado à Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social e Esportes.

Art. 14 - Compete ao Conselho Estadual de Assistência Social, além
das competências definidas no art. 18 da Lei Orgânica de Assistência
Social - Loas:

I - aprovar a Política Estadual de Assistência Social, elaborada em
consonância com a Política Nacional de Assistência Social, na
perspectiva do Sistema Único da Assistência Social e das diretrizes
estabelecidas pelas Conferências de Assistência Social;

II - monitorar e avaliar a execução da Política Estadual de
Assistência Social;

III - aprovar o Plano Estadual da Assistência Social e suas
adequações e monitorar e avaliar sua execução físico-financeira,
propondo sua revisão;

IV - aprovar a proposta orçamentária dos recursos finalísticos
destinados às ações de assistência social, alocados no Fundo
Estadual de Assistência Social;

V - aprovar o plano de aplicação do Fundo Estadual de Assistência
Social e acompanhar, monitorar e avaliar a execução orçamentária e
financeira anual dos recursos, aprovar prestação de contas ao final do
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exercício;
VI - aprovar critérios de partilha e de transferência de recursos

pactuados pela CIB;
VII - aprovar a política de recursos humanos para trabalhadores,

gestores e conselheiros da área de Assistência Social;
VIII - aprovar o Relatório Anual de Gestão;
IX - aprovar a política de supervisão da rede conveniada;
XI - normatizar as ações e regular a prestação de serviços de

natureza pública e privada no campo da assistência social,
considerando as diretrizes da Política Nacional de Assistência Social;

XII - aprovar proposta de padrões de qualidade para prestação de
benefícios, serviços, programas e projetos de assistência social, tendo
em vista a garantia dos direitos dos usuários dos serviços de
assistência social no Estado;

XIII - acompanhar e avaliar os serviços prestados e as condições de
acesso da população, garantindo os direitos dos usuários;

XIV - normatizar e efetuar o registro das entidades e organizações
de assistência social cuja área de atuação ultrapasse o limite de um
Município;

XV - disciplinar os procedimentos de repasse de recursos para as
entidades e organizações de assistência social, sem prejuízo do
disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias;

XVI - propor ao CNAS cancelamento de registro das entidades e das
organizações de assistência social que incorrerem em irregularidades
na aplicação dos recursos públicos;

XVII - aprovar critérios para a celebração de contratos ou convênios
entre os órgãos governamentais e não governamentais;

XVIII - determinar as diligências para o esclarecimento de dúvida
quanto à correta utilização de recursos de assistência social por parte
das entidades beneficiárias, ouvidos os conselhos municipais de
assistência social em primeira instância;

XIX - assessorar os Conselhos Municipais de Assistência Social na
aplicação de normas e resoluções fixadas pelo CNAS para concessão
de registro e certificado de fins filantrópicos às entidades privadas
prestadoras de serviços;

XX - atuar como instância de recurso para os Conselhos Municipais
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de Assistência Social;
XXI - atuar como instância de recurso da Comissão Intergestora

Bipartite;
XXII - regulamentar, suplementarmente, as normas estabelecidas

pelo Conselho Nacional de Assistência Social-CNAS ;
XXIII - sugerir e aprovar mecanismos de participação do indivíduo e

de segmentos da comunidade na fiscalização da aplicação dos
recursos de assistência social e na avaliação dos resultados;

XXIV - convocar a Conferência Estadual de Assistência Social e as
pré-conferências regionais;

XXV - estabelecer interlocução com os demais conselhos e
conferências das políticas públicas setoriais e de segmentos
populacionais;

XXVI - apurar irregularidades e, quando couber, levar ao
conhecimento da autoridade administrativa, do Tribunal de Contas ou
do Ministério Público;

XXVII - realizar reuniões ampliadas e descentralizadas;
XXVIII - publicar no diário oficial do Estado todas as suas

deliberações;
XXIX - dar posse aos seus Conselheiros;
XXX - elaborar e publicar seu regimento interno.
Art. 15 - As entidades e organizações de assistência social que

incorrerem em irregularidade na aplicação de recursos repassados
pelos poderes públicos terão sua inscrição no Ceas cancelada ou
suspensa, segundo critérios definidos pelo próprio Conselho, além da
suspensão de repasse de recursos, sem prejuízo das ações cíveis e
penais cabíveis.

Art. 16 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 22 de fevereiro de 2007.
André Quintão
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, do Trabalho e de

Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art.
102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 114/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 3.288/2006)

Dispõe sobre os direitos do usuário dos serviços, dos programas,
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dos projetos e dos benefícios da assistência social do Estado de
Minas Gerais e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O usuário da rede socioassistencial do Estado de Minas

Gerais tem direito a uma política pública eficaz para enfrentamento de
sua condição de vulnerabilidade e risco, decorrente da pobreza, da
ausência de renda ou de acesso aos serviços públicos, dos ciclos de
vida, da fragilização de vínculos afetivos, da discriminação etária,
étnica, de gênero ou por deficiência, ou da ameaça ou da violação dos
direitos.

§ 1º - O usuário da rede tem direito a benefícios e serviços de
qualidade.

§ 2º - O dever de garantir a igualdade de acesso, a qualidade, a
transparência e a participação da sociedade é extensivo a entidades
privadas, contratadas ou conveniadas, que recebam recursos
públicos.

Art. 2º - A proteção social assegurada pelo Estado deve garantir aos
usuários:

a) segurança de acolhida: destinada a proteger e recuperar
situações de abandono e isolamento, mediante ações de abordagem
e oferta de uma rede de serviços de curta, média e longa
permanências;

b) segurança de renda: garante a concessão de bolsas-auxílios
financeiros e de benefícios continuados;

c) segurança de convívio ou vivência familiar: restabelece e fortalece
vínculos familiares e sociais;

d) segurança de autonomia: favorece o protagonismo, a
independência pessoal e o exercício da cidadania;

e) segurança de sobrevivência: oferece benefícios eventuais em
situações de risco circunstancial.

Art. 3° - A prestação dos serviços, dos programas, dos projetos e
dos benefícios de assistência social aos usuários:

a) tem caráter preventivo e de proteção, universal, igualitário, não
contributivo e promotor da inclusão social, nos termos da Lei Orgânica
da Assistência Social.

b) tem como objetivo a conquista, pelo usuário, das condições de
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autonomia, convívio, socialização, sustentabilidade, protagonismo,
capacitação e acesso a oportunidades, de acordo com sua
capacidade, dignidade e projetos pessoal e social.

Art. 4º - São direitos do usuário da rede socioassistencial do Estado
de Minas Gerais:

I - atendimento digno, atencioso, respeitoso e adequado, sem
procedimentos vexatórios ou coercitivos;

II - atendimento livre de qualquer discriminação, restrição ou
negação, em vista de:

a) idade ou raça;
b) gênero ou orientação sexual;
c) condições sociais ou econômicas;
d) convicções culturais, políticas ou religiosas;
e) estado de saúde ou condição de portador de patologia, deficiência

ou lesão;
III - acesso à rede de serviço com reduzido tempo de espera;
IV - prioridade no atendimento, se criança ou adolescente, conforme

o Estatuto da Criança e do Adolescente;
V - convivência familiar e comunitária.
VI - não sofrer assédio sexual ou moral, violência, constrangimento

nem privação da liberdade física durante a prestação do serviço;
VII - ter garantida a acessibilidade aos serviços, com o fim das

barreiras arquitetônicas e de comunicabilidade, se pessoa com
deficiência ou de necessidades especiais;

VIII - ter assegurados, durante a prestação do serviço
socioassistencial:

a) a integridade física;
b) a privacidade física;
c) a individualidade;
d) o respeito aos seus valores éticos e culturais;
e) a confidencialidade de toda e qualquer informação pessoal;
f) a segurança do atendimento;
IX - ser identificado e tratado, nas relações interpessoais, por seu

nome ou sobrenome.
X - identificar as pessoas responsáveis por sua assistência, através

de crachás visíveis e legíveis, que contenham nome e função ou
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cargo;
XI - ter acesso a fichas e registros em seu nome, ou autorizar

alguém a acessá-los;
XII - ser imediatamente conduzido para exame de corpo de delito em

caso de lesão corporal ocorrida no âmbito da instituição prestadora de
serviço;

XIII - ser prévia e expressamente informado quando o procedimento
proposto for experimental ou fizer parte de pesquisa, sendo sua
participação consentida de forma livre e esclarecida;

XIV - ser informado sobre a utilização de materiais de registro
audiovisual e pesquisas a ele referentes;

XV - receber informações claras e objetivas, adaptadas à sua
condição cultural, sobre:

a) seus direitos e disposições limitativas ou condicionantes de seu
exercício, e sobre a duração prevista do serviço socioassistencial;

b) o órgão ou a entidade que prestam o atendimento, sua situação e
competência legal ou jurídica, prazos e respostas sobre requerimentos
e processos;

c) razões da negativa, do atraso, da insuficiência ou da inadequação
na prestação do serviço, medidas adotadas e prazos para correção de
irregularidades;

XVI - revogar consentimentos e autorizações dados anteriormente,
por decisão livre e esclarecida, sem que lhe sejam imputadas sanções
de nenhuma espécie;

XVII - indicar um representante, de sua livre escolha, para tomada
de decisões, em caso de incapacidade de exercer sua autonomia;

XVIII - ter garantido o acesso, em caso de acolhida, a:
a) assistência social, psicológica e jurídica;
b) assistência espiritual e religiosa, segundo sua opção ou histórico

familiar;
c) atividades terapêuticas ou lúdicas, sob orientação;
d) instalações físicas dignas e apropriadas à condição do usuário.
XIX - não sofrer abandono nem prestação insuficiente do serviço

que caracterize ou gere condições de desnutrição ou de higiene
precárias ou degradantes da dignidade humana;

XX - poder entrar em contato, quando no âmbito de instituição
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prestadora de serviço, com parentes, responsáveis, procuradores,
advogados ou autoridades afetas, pessoalmente e por via telefônica;

XXI - ter garantido seu direito de receber visitas;
XXII - continuar a receber, em caso de proteção integral, o benefício

de que trata o art. 20 da Lei Federal nº 8.742, de 1993;
XXIII - ter disponibilizados, pela administração pública estadual,

programas e serviços de assistência social articulados com os
sistemas de direitos humanos, de justiça e de saúde;

XXIV - ter acesso a serviços públicos gratuitos de escuta, orientação
e apoio sociofamiliar e comunitário;

XXV - receber as medidas extensivas, de proteção social básica ou
especial, ao grupo familiar, respeitada a singularidade de seu arranjo;

XXVI - ter acesso a orientação e a ações concretas, por parte da
administração pública estadual, para reintegração no mundo do
trabalho e da renda;

XXVII - ter assegurado seu direito de petição, resposta e recurso a
autoridades, para requerer ou denunciar fato relativo a serviço de
assistência social;

XXVIII - participar de conselhos, fóruns e demais mecanismos de
controle social que discutam e definam a política de assistência social;

XXIX - ter acesso a ouvidorias e a outros órgãos competentes para
reclamar seus direitos ou apresentar denúncias.

Art. 5º - Os órgãos e as entidades públicas e privadas conveniadas
ou contratadas pelo poder público devem qualificar e capacitar
recursos humanos para execução das ações socioassistenciais.

Parágrafo único - Os serviços de acolhida dos indivíduos deverão
ser reestruturados, para adequar-se às modalidades de atendimento
previstas na legislação federal.

Art. 6º - É vedado aos serviços públicos de assistência social e às
entidades públicas e privadas conveniadas ou contratadas pelo poder
público:

a) negar ou retardar atendimento;
b) praticar ou permitir qualquer forma de discriminação entre os

usuários dos serviços;
c) submeter os usuários a violência física ou psicológica ou a

medidas de privação de liberdade física;
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d) relegar o usuário a situação de abandono físico ou psicológico;
e) divulgar ou expor à curiosidade pública dados sigilosos ou

condição especial de usuário;
f) omitir informação, não encaminhar requerimento, pedido de

informação, reclamação de usuário nem resposta;
g) impedir ou dificultar ao usuário o exercício de qualquer direito

previsto nesta lei.
Art. 7° - As pessoas jurídicas de direitos público e privado

conveniadas ou contratadas são responsáveis, objetivamente, pelos
danos que seus agentes causarem ao indivíduo ou à sociedade.

§ 1º - O descumprimento do disposto nesta lei implicará sanções
administrativas, civis e penais, com cancelamento do contrato ou do
convênio e imediata suspensão do repasse de recursos públicos.

§ 2º - O servidor público que contribuir para o descumprimento desta
lei estará sujeito a processo administrativo e penalidade
correspondente à falta, sem prejuízo das demais sanções civis e
criminais cabíveis.

§ 3º - Consideram-se infratoras desta lei as pessoas físicas ou
jurídicas que direta ou indiretamente tenham concorrido para o
cometimento da infração.

Art. 8º - Qualquer pessoa é parte legítima para denunciar os casos
de descumprimento desta lei aos Conselhos Municipais, Estaduais ou
Nacional de Assistência Social, de Direitos da Criança e do
Adolescente, do Idoso, de Defesa dos Direitos do Portador de
Deficiência, aos Conselhos Tutelares, ao Ministério Público, às
Ouvidorias, às Delegacias, às Comissões de Direitos Humanos ou a
outras autoridades competentes.

Art. 9º - Aplicam-se subsidiariamente a esta lei o Estatuto do Idoso,
o Estatuto da Criança e do Adolescente e a Lei Orgânica de
Assistência Social.

Art. 10 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 22 de fevereiro de 2007.
André Quintão
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, do Trabalho e de

Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art.
102, do Regimento Interno.”
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PROJETO DE LEI Nº 115/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 3.567/2006)

Institui a política estadual de promoção do uso racional da água de
abastecimento público e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituída a política estadual de promoção do uso

racional da água de abastecimento público, com o objetivo de orientar,
incentivar e apoiar o desenvolvimento e a implantação de
procedimentos, métodos e tecnologias que contribuam para a
conservação e o uso racional e eficiente da água destinada ao
abastecimento público.

Art. 2º - São instrumentos da política estadual de promoção do uso
racional da água de abastecimento público:

I - tarifação progressiva para o consumo de água de abastecimento
público;

II - incentivos fiscais e tributários para a fabricação e a
comercialização de equipamentos e aparelhos sanitários de maior
eficiência hidráulica;

III - subsídios e incentivos financeiros para a aquisição e a
instalação de equipamentos e aparelhos sanitários de maior eficiência
hidráulica;

IV - linhas especiais de crédito para financiar a implantação ou a
substituição de equipamentos e de processos produtivos que visem à
redução de perdas e do consumo de água de abastecimento público;

V - campanhas de informação e educação para o uso racional e
eficiente da água de abastecimento público;

VI - adoção de restrições para a concessão ou a renovação de
outorga para captação de água em sistemas de abastecimento público
que não disponham de programas de controle e diminuição de perdas
de água.

Art. 3º - Para a consecução dos objetivos previstos nesta lei,
incumbe ao poder público:

I - estabelecer, em sua esfera de competência, normas técnicas,
medidas regulatórias e recomendações sobre:

a) controle de perdas de água em sistemas de abastecimento
público;
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b) reciclagem e reutilização de água em atividades industriais,
comerciais e de prestação de serviços;

c) padrões de eficiência hidráulica de equipamentos e aparelhos
sanitários empregados em unidades prediais;

d) uso de água na limpeza de vias públicas;
II - estimular a pesquisa, o desenvolvimento e a implantação de

tecnologias, equipamentos e processos que possibilitem a redução de
perdas e do consumo de água de abastecimento público;

III - desenvolver campanhas de informação e educação para o uso
racional e eficiente da água de abastecimento público;

IV - estabelecer convênios de cooperação com Municípios e com
entidades públicas e privadas para o desenvolvimento de atividades,
programas, projetos e obras que visem à promoção do uso racional e
eficiente da água de abastecimento público;

V - consignar, na legislação orçamentária, recursos financeiros para
o custeio de atividades, programas, projetos e obras voltados para os
objetivos previstos nesta lei.

Art. 4º - Os Municípios e as entidades responsáveis pela gestão de
sistemas de saneamento básico implementarão, na forma do
regulamento, programas de controle e redução de perdas de água de
abastecimento público.

Art. 5º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
noventa dias contados da data de sua publicação.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 22 de fevereiro de 2007.
André Quintão
Justificação: A água é um recurso natural essencial à vida,

insubstituível na maioria das atividades desenvolvidas pelo homem e,
reconhecidamente, um fator determinante para a saúde, o bem-estar e
o progresso da população em geral. Em decorrência da relativa
abundância de recursos hídricos do País, com exceção das regiões
semi-áridas do Norte de Minas e de Estados do Nordeste, nossos
modelos e hábitos de consumo formaram-se a partir da noção de que
a água seria um produto inesgotável e sempre barato. Não haveria,
portanto, sentido em gastar recursos financeiros ou adotar novas
tecnologias para conservá-la ou mesmo para reduzir seu consumo e
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perdas nos processos produtivos.
O crescimento populacional, o desenvolvimento econômico e o

intenso processo de urbanização ocorridos ao longo das últimas
quatro décadas implicaram uma forte pressão sobre nossos
mananciais em dois aspectos: de um lado, o extraordinário aumento
do volume de água captada para atender às demandas crescentes
das mais diversas atividades antrópicas; de outro, a elevada
degradação causada a esses mananciais pelo lançamento de
resíduos e efluentes sem tratamento prévio. Como conseqüência
desses dois fatores, entre outros, várias regiões e cidades do País e
de Minas Gerais vêm enfrentando sérias dificuldades para garantir seu
suprimento de água em qualidade e quantidade adequadas.

Atualmente, há o claro entendimento de que a água é um recurso
natural limitado, dotado de valor econômico e, como tal, deve ser
gerenciada de forma a garantir seu uso múltiplo e racional para
atender às necessidades presentes e futuras de todos os setores da
sociedade.

No tocante ao abastecimento público das cidades mineiras, que
concentram cerca de 80% da população do Estado, verifica-se que
muitas são atendidas precariamente e, rotineiramente, sofrem
racionamento de água por causa do esgotamento de seus
mananciais. Mesmo em cidades localizadas em regiões com maior
disponibilidade hídrica tem sido necessário captar mananciais cada
vez mais distantes, onerando as companhias de saneamento e os
consumidores.

Apesar dessas dificuldades, causa perplexidade o dado de que
vários sistemas de abastecimento público têm perdas acima de 40%
da água produzida antes que chegue aos consumidores finais.
Preocupa, também, saber que a maioria das 853 cidades mineiras não
dispõem de programas e ações voltados para o controle e a redução
dessas perdas. Além desses aspectos, há também grande perda de
água tratada nas cidades pela utilização de equipamentos, aparelhos
sanitários e de processos produtivos com baixa eficiência hidráulica e
de hábitos arraigados na população como, por exemplo, a lavagem de
calçadas com mangueiras.

Para que possamos manter o equilíbrio entre a oferta e a demanda
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de água e garantir a sustentabilidade do desenvolvimento econômico
e social, é fundamental a conscientização da importância desse bem
estratégico e a adoção de procedimentos mais eficientes para o seu
uso e conservação, como o controle e redução de perdas, a
reciclagem, a reutilização, entre outros. Para tanto, e sendo a gestão
dos recursos hídricos uma responsabilidade típica do Estado,
entendemos ser necessária e urgente a implantação de uma política
estadual que oriente, estimule e favoreça o desenvolvimento de
procedimentos, de métodos e de tecnologias que contribuam para a
promoção do uso racional da água destinada ao abastecimento
público.

Esperamos, portanto, contar com o apoio dos pares à aprovação
deste projeto.

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

PROJETO DE LEI Nº 116/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 3.713/2006)

 Dispõe sobre a contratação de consórcios públicos no Estado e dá
outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Esta lei dispõe sobre a constituição, no Estado, de

consórcios públicos entre os diversos entes da federação para a
realização de objetivos de interesse comum.

§ 1º - O consórcio público será constituído por contrato, precedido
de prévia subscrição de protocolo de intenções.

§ 2º - As cláusulas obrigatórias do protocolo de intenções são as
previstas na Lei Federal nº 11.107, de 6 de abril de 2005.

§ 3º - O consórcio público adquirirá personalidade jurídica:
I - de direito público, no caso de constituir associação pública,

mediante a vigência das leis de ratificação do protocolo de intenções,
integrando a administração indireta de todos os entes da Federação
consorciados;

II - de direito privado, mediante o atendimento dos requisitos da
legislação civil, devendo observar as normas de direito público,
especialmente as referentes a licitação, celebração de contratos e
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prestação de contas, sendo regido pela Consolidação das Leis do
Trabalho - CLT - para admissão de pessoal.

§ 4º - Os consórcios públicos na área de saúde deverão obedecer
aos princípios, às diretrizes e às normas que regulam o Sistema Único
de Saúde - SUS.

§ 5º - Os consórcios públicos na área de assistência social deverão
obedecer aos princípios, às diretrizes e às normas que regulam o
Sistema Único de Assistência Social - Suas.

Art. 2º - O contrato de consórcio público será celebrado com a
ratificação, mediante lei, do protocolo de intenções.

Art. 3º - Para o cumprimento de seus objetivos, o consórcio público
poderá:

I - firmar convênios, contratos, acordos de qualquer natureza,
receber auxílios, contribuições e subvenções sociais ou econômicas
de outras entidades e órgãos do governo;

II - promover desapropriações e instituir servidões nos termos de
declaração de utilidade ou necessidade pública, ou interesse social,
realizada pelo poder público;

III - ser contratado pela administração direta ou indireta dos entes da
Federação, dispensada a licitação;

IV - emitir documentos de cobrança e exercer atividades de
arrecadação de tarifas e outros preços públicos pela prestação de
serviços ou pelo uso ou outorga de uso de bens públicos por eles
administrados ou, mediante autorização específica, pelo ente da
Federação consorciado;

V - outorgar concessão, permissão ou autorização de obras ou
serviços públicos mediante autorização prevista no contrato de
consórcio público, que deverá indicar de forma específica o objeto da
concessão, permissão ou autorização e as condições a que deverá
atender, observada a legislação de normas gerais em vigor.

Art. 4º - Considera-se como área de atuação do consórcio público a
que corresponde à soma dos territórios:

I - dos Municípios, quando o consórcio público for constituído
somente por Municípios ou pelo Estado e Municípios com territórios
nele contidos;

II - dos Estados, quando o consórcio público for, respectivamente,
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constituído por mais de um Estado.
Art. 5º - Os entes consorciados somente entregarão recursos ao

consórcio público mediante contrato de rateio.
§ 1º - O contrato de rateio será formalizado em cada exercício

financeiro e seu prazo de vigência será o mesmo de suas dotações,
excetuando-se contratos que tenham por objeto exclusivamente
projetos consistentes em programas e ações contemplados em plano
plurianual ou a gestão associada de serviços públicos custeados por
tarifas ou outros preços públicos.

§ 2º - É vedada a aplicação dos recursos entregues por meio de
contrato de rateio para o atendimento de despesas genéricas,
inclusive transferências ou operações de crédito.

§ 3º - Os entes consorciados, isolados ou em conjunto, bem como o
consórcio público, são partes legítimas para exigir o cumprimento das
obrigações previstas no contrato de rateio.

§ 4º - Com o objetivo de permitir o atendimento dos dispositivos da
Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000, o consórcio público
deve fornecer as informações necessárias para que sejam
consolidadas, nas contas dos entes consorciados, todas as despesas
realizadas com os recursos entregues em virtude de contrato de
rateio, de forma que possam ser contabilizadas nas contas de cada
ente da Federação na conformidade dos elementos econômicos e das
atividades ou projetos atendidos.

§ 5º - O ente consorciado que não consignar, em sua lei
orçamentária ou em créditos adicionais, as dotações suficientes para
suportar as despesas assumidas por meio de contrato de rateio,
poderá ser excluído do consórcio público, após prévia suspensão.

Art. 6º - O consórcio público está sujeito à fiscalização contábil,
operacional e patrimonial pelo Tribunal de Contas competente para
apreciar as contas do Chefe do Poder Executivo representante legal
do consórcio, inclusive quanto à legalidade, legitimidade e
economicidade das despesas, atos, contratos e renúncia de receitas,
sem prejuízo do controle externo a ser exercido em razão de cada um
dos contratos de rateio.

Art. 7º - A retirada do ente da Federação do consórcio público
dependerá de ato formal de seu representante na assembléia geral,
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na forma previamente disciplinada por lei.
§ 1º - Os bens destinados ao consórcio público pelo consorciado que

se retira somente serão revertidos ou retrocedidos no caso de
expressa previsão no contrato de consórcio público ou no instrumento
de transferência ou de alienação.

§ 2º - A retirada ou a extinção do consórcio público não prejudicará
as obrigações já constituídas, inclusive os contratos de programa, cuja
extinção dependerá do prévio pagamento das indenizações
eventualmente devidas.

Art. 8º - A alteração ou a extinção de contrato de consórcio público
dependerá de instrumento aprovado pela assembléia geral, ratificado
mediante lei por todos os entes consorciados.

§ 1º - Os bens, os direitos, os encargos e as obrigações decorrentes
da gestão associada de serviços públicos custeados por tarifas ou
outra espécie de preço público serão atribuídos aos titulares dos
respectivos serviços.

§ 2º - Até que haja decisão que indique os responsáveis por cada
obrigação, os entes consorciados responderão solidariamente pelas
obrigações remanescentes, garantindo o direito de regresso em face
dos entes beneficiados ou dos que deram causa à obrigação.

Art. 9º - Deverão ser constituídas e reguladas por contrato de
programa, como condição de sua validade, as obrigações que um
ente da Federação constituir para com outro ente da Federação ou
para com consórcio público.

§ 1º - O contrato de programa deverá:
I - atender à legislação de concessões e permissões de serviços

públicos e, especialmente no que se refere ao cálculo de tarifas e de
outros preços públicos, à de regulação dos serviços a serem
prestados.

II - prever procedimentos que garantam a transparência da gestão
econômica e financeira de cada serviço em relação a cada um de
seus titulares.

III - conter cláusulas que regulem a transferência total ou parcial de
encargos, serviços, pessoal e bens essenciais ao prosseguimento dos
serviços transferidos, no caso de gestão associada.

§ 2º - É nula a cláusula de contrato de programa que atribuir ao
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contratado o exercício dos poderes de planejamento, regulação e
fiscalização dos serviços por ele próprio prestados.

§ 3º - O contrato de programa continuará vigente mesmo quando
extinto o consórcio público ou o convênio de cooperação que
autorizou a gestão associada de serviços públicos.

§ 4º - O contrato de programa poderá ser celebrado por entidades
de direito público ou privado que integrem a administração indireta de
qualquer dos entes da Federação consorciados ou conveniados.

§ 5º - O contrato será automaticamente extinto no caso de o
contratado não mais integrar a administração indireta do ente da
Federação que autorizou a gestão associada de serviços públicos por
meio de consórcio público ou de convênio de cooperação.

§ 6º - Excluem-se do previsto no “caput” deste artigo as obrigações
cujo descumprimento não acarrete ônus, mesmo financeiro, a ente da
Federação ou a consórcio público.

Art. 10 - O Estado poderá celebrar convênios com os consórcios
públicos, com o objetivo de viabilizar a descentralização e a prestação
de políticas públicas em escalas adequadas.

Art. 11 - No que não contrariar esta lei, a organização e o
funcionamento dos consórcios públicos serão disciplinados pela
legislação que rege as associações civis.

Art. 12 - O disposto nesta lei não se aplica aos convênios de
cooperação, contratos de programa para gestão associada de
serviços públicos ou instrumentos congêneres que tenham sido
celebrados anteriormente a sua vigência.

Art. 13 - O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta lei, até
as normas gerais de contabilidade pública que serão observadas
pelos consórcios públicos para que sua gestão financeira e
orçamentária se realize na conformidade dos pressupostos da
responsabilidade fiscal.

Art. 14 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 22 de fevereiro de 2007.
André Quintão
Justificação: A partir da Constituição Federal de 1988, a Assistência

Social passou a incorporar o sistema de proteção social brasileiro,
integrando a Seguridade Social, ao lado da Saúde e da Previdência
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Social. Constituindo-se política pública não contributiva e de
responsabilidade do Estado, foi regulamentada pela Lei Orgânica da
Assistência Social - Loas - em 1993.

A Loas estabeleceu um modelo de gestão descentralizado e
participativo, definindo competências compartilhadas entre as três
esferas de governo. Determinou, ainda, a criação dos conselhos e
fundos e a elaboração dos planos de assistência social como
instrumentos necessários à gestão.

A IV Conferência Nacional da Assistência Social, realizada em
dezembro de 2003, deliberou pela implantação de um modelo de
gestão que assegurasse e consolidasse a descentralização e a
participação por intermédio da construção do Sistema Único de
Assistência Social - Suas.

A Política Nacional de Assistência Social - PNAS-2004 -, aprovada
em setembro de 2004, pelo Conselho Nacional de Assistência Social -
CNAS -, após amplo debate nacional, tem como perspectiva a
implementação do Suas baseado nos seguintes eixos organizacionais:
matricialidade sociofamiliar; descentralização político-administrativa e
territorialização; gestão e financiamento compartilhados entre as três
esferas de governo; constituição de rede socioassistencial; controle
social; sistema de informação, monitoramento e avaliação e política de
recursos humanos.

Assim, foi aprovada a Resolução nº 145, de 15/10/2004, do
Conselho Nacional de Assistência Social, conhecida como Norma
Operacional Básica - NOB/Suas, que busca operacionalizar e
instrumentalizar a implantação dessa nova sistemática.

O art. 241 da Constituição Federal dispõe que “a União, os Estados,
o Distrito Federal e os Municípios disciplinarão, por meio de lei, os
consórcios públicos e os convênios de cooperação entre os entes
federados, autorizando a gestão associada de serviços públicos, bem
como a transferência total ou parcial de encargos, serviços, pessoal e
bens essenciais à continuidade dos serviços transferidos”.

Com base neste artigo, a NOB define como responsabilidade dos
Estados promover a implantação e co-financiar consórcios públicos ou
ações regionalizadas de proteção social especial de média e alta
complexidade, pactuadas nas CIB e deliberadas no Ceas.
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Um dos objetivos da NOB é transformar a política de assistência
social em uma política realmente federativa, o que requer o
aprimoramento de instrumentos de cooperação intergovernamental.
Os Municípios, o Distrito Federal e os Estados possuem grandes
diferenças em sua capacidade econômica e de gestão . Por isso, ao
lado do princípio da subsidiariedade, merece destaque o princípio da
cooperação. Assim, o consórcio público surge como uma opção para
a otimização de recursos financeiros e humanos.

A Loas define que, quando os custos dos serviços assistenciais ou a
ausência de demanda municipal justifiquem uma rede regional de
serviços desconcentrada, no âmbito dos Estados, esses deverão ser
ofertados pela própria esfera estadual. Entretanto, as modalidades de
convênios de cooperação ou consórcios públicos também são
apontados como possíveis e viáveis.

Não há como implantar o Suas em nível nacional sem a definição de
uma normatização no nível estadual. Tal ausência legislativa pode
comprometer não só a estruturação do sistema, como também o
atendimento efetivamente prestado à população usuária. Dessa
forma, entendemos ser essencial a definição dos marcos legais
relativos à Política Estadual de Assistência Social, ao Sistema Único
de Assistência Social no Estado, à celebração de parcerias de órgãos
públicos com entidades de direito privado e, finalmente, à
formalização e constituição dos consórcios públicos.

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

PROJETO DE LEI Nº 117/2007
(Ex-Projeto de Lei nº 3.286/2006)

Dispõe sobre o Sistema Único de Assistência Social no Estado de
Minas Gerais - Suas-MG - e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O Sistema Único de Assistência Social no Estado de Minas

Gerais - Suas-MG - é um sistema público, com comando único, não-
contributivo, descentralizado e participativo, que organiza e normatiza
a Política de Assistência Social no Estado, regulando a gestão da
proteção social básica e especial definida em lei estadual.
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Art. 2º - O Suas-MG compõe, juntamente com a União e os
Municípios, modelo de gestão com repartição de competências,
atuando segundo as seguintes bases organizacionais:

a) matricialidade sociofamiliar;
b) descentralização político-administrativa;
c) territorialização;
d) constituição de rede socioassistencial;
e) financiamento;
f) controle social e participação do usuário;
g) política de recursos humanos;
h) sistema de informação, monitoramento e avaliação.
Art. 3º - A matricialidade sociofamiliar é o desenvolvimento de ações

com centralidade na família, independentemente de seu formato ou
modelo.

Art. 4º - A descentralização político-administrativa deve garantir
competências específicas e comando único em cada esfera de
governo.

Art. 5º - A territorialização caracteriza-se pela oferta de serviços
baseada na proximidade do cidadão e dos locais com maior
vulnerabilidade e risco social.

Parágrafo único - Para efeito da execução e oferta dos serviços
socioassistenciais, com base no território, os Municípios são definidos
como de pequeno, médio ou grande porte ou metrópoles, conforme a
Resolução nº 145, de 15 de outubro de 2004, do Conselho Nacional
de Assistência Social.

Art. 6º - A rede socioassistencial é um conjunto integrado e
articulado de ações de iniciativa pública e da sociedade, sob a
coordenação do poder público, que ofertam e operam as ações
socioassistenciais de forma hierárquica e por níveis de complexidade.

Parágrafo único - As entidades e organizações de assistência social
registradas no Conselho Estadual de Assistência Social e aquelas que
contam com Certificado de Entidade Beneficente de Assistência
Social, concedido pelo Conselho Nacional de Assistência Social,
integram o sistema estadual de assistência social, devendo adotar, em
seu funcionamento, as normas de regulação da política de assistência
social.
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Art. 7º - O financiamento tem como base o porte dos Municípios, a
complexidade dos serviços, hierarquizados e complementares, a não-
descontinuidade do financiamento, o repasse regular e automático de
recursos do Fundo Estadual para os municipais, o co-financiamento
das ações e o estabelecimento de pisos de atenção.

Art. 8º - O controle social e a participação popular efetivam-se
através dos conselhos e das conferências, além de outros fóruns de
discussão da sociedade sem personalidade jurídica.

Parágrafo único - A participação dos usuários efetiva-se através da
participação no Conselho Estadual de Assistência Social - Ceas -, do
acesso à Ouvidoria-Geral do Estado, do acesso à divulgação de seus
direitos e da participação em reuniões abertas e ampliadas do
Conselho Estadual e em eventos temáticos.

Art. 9º - A política de recursos humanos objetiva valorizar os
trabalhadores, conselheiros e gestores mediante implantação de
política de capacitação continuada e de carreira específica para os
servidores públicos da área.

Art. 10 - O Sistema de Monitoramento, Avaliação e Informação
objetiva o planejamento, a mensuração da eficiência e da eficácia da
política e a realização de estudos e diagnósticos.

Art. 11 - É dever do Estado, como integrante do Suas:
a) atender ao previsto no art. 30 da Loas;
b) alocar e executar recursos próprios no Fundo Estadual de

Assistência Social para co-financiamento;
c) elaborar, através do órgão gestor, ao final de cada exercício,

relatório anual do cumprimento do Plano Estadual de Assistência
Social, submetendo-o à aprovação do Ceas;

d) comprovar capacidade de gestão;
e) desenvolver mecanismos de aprimoramento e aferimento da

gestão, para definição da continuidade da aplicação dos incentivos.
Parágrafo único - O acompanhamento do cumprimento do disposto

no “caput” dar-se-á através da análise e deliberação, pelo Conselho
Estadual de Assistência Social, dos documentos comprobatórios
apresentados pelo gestor estadual.

Art. 12 - O Suas contará com os seguintes equipamentos públicos:
a) Centro de Referência da Assistência Social – Cras: unidade
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pública de base territorial, localizada em áreas de vulnerabilidade
social, que executa serviços de proteção social básica, organiza e
coordena a rede de serviços socioassistenciais locais, sendo
responsável pela oferta do Programa de Atenção Integral à Família,
podendo ser implantado pelo Município ou pelo Estado, conforme o
nível de gestão local;

b) Centro de Referência Especializado de Assistência Social -
Creas: unidade pública, localizada em áreas de vulnerabilidade social,
que executa serviços de proteção social especial de média
complexidade, voltados para situações de violação de direitos,
visando à orientação e ao convívio sociofamiliar e comunitário.

Art. 13 - O Estado assumirá diretamente as atividades de maior
complexidade ou abrangência regional ou estadual, devendo apoiar os
Municípios através de assessoria técnica e do co-financiamento das
ações desenvolvidas em âmbito local.

Parágrafo único - O Estado deve co-financiar, coordenar ou
executar, quando for o caso:

a) a proteção social básica, conforme previsto na Resolução nº 130,
de 15 de julho de 2005, do Conselho Nacional de Assistência Social;

b) projetos de inclusão produtiva;
c) programas de capacitação de gestores, profissionais,

conselheiros e prestadores de serviços;
d) pagamento dos benefícios eventuais;
e) a estruturação de ações regionalizadas e consórcios públicos

pactuados na proteção social especial de média e alta complexidade,
conforme discriminado a seguir:

1 - os serviços de proteção social de alta complexidade, de
referência regional e os prestados pelos consórcios intermunicipais,
em Municípios de grande e médio porte e metrópoles;

2 - os serviços de proteção social de média e alta complexidade, de
referência regional e os prestados pelos consórcios intermunicipais,
em Municípios de pequeno porte.

Art. 14 - Nos Municípios não habilitados nas condições de gestão
inicial, básica e plena, a gestão dos recursos destinados ao co-
financiamento das ações continuadas de assistência social é de
responsabilidade do Estado.
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Art. 15 - Os níveis de gestão dos Municípios são:
a) gestão plena: aquele em que o Município tem a gestão total da

proteção social;
b) gestão básica: aquele em que o Município assumirá a gestão da

proteção social básica;
c) gestão inicial: aquele em que os Municípios que não se

habilitaram à gestão plena ou à básica recebem recursos da União,
conforme série histórica, por intermédio do FNAS;

d) não-habilitação: aquele em que os Municípios não se habilitaram
à gestão inicial, básica ou plena.

Parágrafo único - O Conselho Estadual de Assistência Social
regulamentará os incentivos e requisitos para adesão aos níveis de
gestão, conforme definições do Conselho Nacional de Assistência
Social.

Art. 16 - A gestão do Sistema Único de Assistência Social no Estado
de Minas Gerais se dá através do Plano Estadual de Assistência
Social, das leis orçamentárias, do monitoramento, da avaliação e
gestão da informação e do Relatório Anual de Gestão.

§ 1º - O Plano Estadual de Assistência Social, elaborado pelo órgão
gestor e aprovado pelo Conselho Estadual de Assistência Social, é
instrumento de planejamento estratégico, técnico e financeiro, que
organiza, regula e norteia a execução da Política Estadual e do
Sistema Único de Assistência Social.

§ 2º - A vigência e a elaboração do Plano Estadual de Assistência
Social deverão ser coincidentes com o Plano Plurianual de Ação
Governamental.

Art. 17 - O orçamento da Política Estadual de Assistência Social é
previsto e executado através do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes
Orçamentárias e da Lei Orçamentária Anual, que deverão considerar
os níveis de complexidade das ações socioassistenciais, alocando-os
como proteção social básica ou proteção social especial de média
e/ou alta complexidade.

§ 1º - O orçamento da assistência social deverá ser inserido na Lei
Orçamentária Anual na Função Assistência Social, sendo os recursos
destinados ao custeio de serviços, programas, projetos e benefícios
governamentais e não governamentais alocados na unidade
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orçamentária Fundo Estadual de Assistência Social.
§ 2º - Os recursos destinados às atividades-meio deverão ser

alocados no orçamento do órgão gestor.
Art. 18 - A gestão da informação tem por objetivo produzir condições

estruturais para as operações de gestão da política de assistência
social e para as ações sistemáticas de monitoramento e avaliação das
ações socioassistenciais.

Art. 19 - O Relatório Anual de Gestão, elaborado pelo órgão gestor,
é instrumento de avaliação da execução das ações socioassistenciais,
definidas no Plano Estadual de Assistência Social, e deverá conter
demonstrativo da aplicação dos recursos.

Art. 20 - O Suas-MG é integrado por instâncias de articulação,
pactuação e deliberação.

§ 1º - As instâncias de articulação são espaços de participação
aberta, com função propositiva, constituídos por organizações
governamentais e não governamentais, com a finalidade de
articulação entre conselhos, união de conselhos, fórum estadual,
fóruns regionais e municipais e outros.

§ 2º - A instância de pactuação da gestão da assistência social é a
Comissão Intergestora Bipartite - CIB -, e tem a finalidade de
assegurar a negociação e o acordo entre as esferas de governo
envolvidas, não se sobrepondo às atribuições do Conselho Estadual
de Assistência Social, constituindo-se como espaço de interlocução de
gestores.

§ 3º - As instâncias de deliberação estadual são o Conselho
Estadual de Assistência Social e as Conferências de Assistência
Social, que têm a atribuição de avaliar a política de assistência social
e propor diretrizes e prioridades para o aperfeiçoamento do Suas.

Art. 21 - Compete à Comissão Intergestora Bipartite:
a) pactuar a organização do Suas no Estado de Minas Gerais,

proposta pelo órgão gestor estadual, definindo estratégias para
implementar e operacionalizar a oferta da proteção social básica e
especial;

b) estabelecer acordos operacionais relativos à implantação dos
serviços, programas, projetos e benefícios que compõem o Suas;

c) atuar como fórum de pactuação de instrumentos, parâmetros,
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mecanismos de implementação e regulamentação complementar à
legislação vigente, nos aspectos comuns à atuação das duas esferas
de governo;

d) pactuar medidas para aperfeiçoamento da organização e do
funcionamento do Suas no âmbito regional;

e) avaliar o cumprimento dos requisitos relativos às condições de
gestão municipal, para fins de habilitação e desabilitação;

f) habilitar e desabilitar os Municípios para as condições de gestão
estabelecidas na Resolução nº 130, de 15 de julho de 2005, do
Conselho Nacional de Assistência Social;

g) renovar a habilitação, de acordo com a periodicidade estabelecida
em regimento interno;

h) pactuar a distribuição e partilha de recursos estaduais destinados
ao co-financiamento das ações e dos serviços socioassistenciais;

i) pactuar critérios, estratégias e procedimentos de repasse de
recursos estaduais para o co-financiamento das ações e dos serviços
socioassistenciais para Municípios;

j) estabelecer interlocução permanente com a Comissão Intergestora
Tripartite - CIT - e com as demais CIBs para aperfeiçoamento do
processo de descentralização, implantação e implementação do Suas;

k) observar, em suas pactuações, as orientações emanadas da CIT;
l) elaborar e publicar seu regimento interno;
m) publicar as pactuações no diário oficial do Estado, enviando

cópia à Secretaria Técnica da CIT e divulgando-as amplamente;
n) submeter à aprovação do Conselho Estadual de Assistência

Social as matérias de sua competência;
o) estabelecer acordos relacionados aos serviços, programas,

projetos e benefícios a serem implantados pelo Estado e Municípios
enquanto rede de proteção social integrante do Suas no Estado;

p) pactuar os consórcios públicos e o fluxo de atendimento dos
usuários;

q) avaliar o cumprimento dos pactos de aprimoramento da gestão,
de resultados e seus impactos.

Parágrafo único - A CIB tem a seguinte composição:
a) três representantes do Estado, indicados pelo gestor estadual de

assistência social;
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b) seis gestores municipais, indicados pelo Colegiado de Gestores
Municipais de Assistência Social de Minas Gerais - Cogemas -,
observando os níveis de gestão no Suas, a representação regional e o
porte dos Municípios, sendo dois representantes de Municípios de
pequeno porte I; um representante de Municípios de pequeno porte II;
um representante de Municípios de médio porte; um representante de
Municípios de grande porte e um representante da Capital.

Art. 22 - O Fundo Estadual de Assistência Social é unidade
orçamentária, com alocação de recursos próprios e federais, para
financiamento das ações programáticas de assistência social previstas
na Loas, ao co-financiamento da política e ao aprimoramento da
gestão.

§ 1º - O Fundo Estadual de Assistência Social utiliza critérios de
partilha dos recursos pactuados pela CIB, conforme o art. 21 desta lei,
e aprovados pelo Conselho Estadual de Assistência Social, sendo sua
gestão responsabilidade do órgão gestor.

§ 2º - A orientação, o controle e a fiscalização do gerenciamento do
Fundo cabem ao Conselho Estadual de Assistência Social.

Art. 23 - São condições para transferência dos recursos do Fundo
Estadual para os Fundos Municipais:

a) observação dos níveis de gestão em que se encontrem os
Municípios;

b) comprovação da execução orçamentária e financeira dos
recursos próprios destinados à assistência social;

c) correspondência com os critérios de partilha;
d) acompanhamento e controle da gestão dos recursos pelos

respectivos conselhos, demonstrados por meio da aprovação do
Relatório Anual de Gestão;

e) disponibilidade orçamentária e financeira do Fundo;
f) utilização das condicionantes pactuadas, dos critérios de inserção

de Municípios no financiamento e dos critérios de partilha, para que
sejam definidos os Municípios prioritários para inserção ou expansão
da cobertura do financiamento;

g) observação dos critérios de transferência que estabelecem os
pisos de proteção conforme a complexidade dos serviços, com base
no porte do Município;
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h) aprovação pelos Conselhos Municipais de Assistência Social das
contas do exercício anterior apresentadas pelos órgãos gestores;

i) constituição de unidade orçamentária para os Fundos Municipais;
j) cumprimento do art. 30 e parágrafo único da Loas;
k) manutenção atualizada de sua base de dados no Suas-Web.
§ 1º - O repasse dos recursos do Fundo Estadual de Assistência

Social restringir-se-á aos serviços, programas, projetos e benefícios
identificados dentro dos níveis de proteção social básica e especial,
definidos na legislação federal e estadual.

§ 2º - No repasse de recursos do Fundo Estadual de Assistência
Social aos Fundos Municipais, para financiamento de serviços de
natureza continuada, será adotado o repasse direto, regular e
automático entre fundos.

§ 3º - Nos repasses efetuados para apoio financeiro aos projetos de
caráter eventual ou emergencial e programas não continuados,
poderá ser adotado o convênio.

§ 4º - O financiamento dos benefícios se dá de forma direta aos seus
destinatários.

Art. 24 - Os critérios de partilha dos recursos do Feas devem ser
pactuados na Comissão Intergestora Bipartite - CIB - e deliberados
pelo Conselho Estadual de Assistência Social.

Parágrafo único - Para definição dos critérios de partilha dos
recursos, deverão ser considerados o porte dos Municípios, a
complexidade e hierarquização dos serviços, as diversidades
regionais e locais e o cruzamento de indicadores pautados em
diagnósticos socioterritoriais locais e regionais.

Art. 25 - A prestação de contas dos recursos estaduais repassados
efetuar-se-á mediante:

a) emissão de parecer conclusivo do Conselho Municipal sobre a
regularidade da aplicação dos recursos;

b) apresentação ao gestor do Fundo Estadual do Demonstrativo
Sintético Anual da Execução Físico-Financeira.

Art. 26 - O Piso de Proteção Social é modalidade de transferência de
recursos destinada ao financiamento e ao co-financiamento dos
serviços continuados de assistência social, definido na Resolução nº
130, de 15 de julho de 2005, pelo Conselho Nacional de Assistência
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Social, e é composto com a participação dos entes federados.
Parágrafo único - Os percentuais de participação de cada ente

federado no co-financiamento serão definidos, em regulamentação
específica, com base na divisão de competências entre as esferas de
governo.

Art. 27 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 22 de fevereiro de 2007.
André Quintão
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, do Trabalho e de

Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art.
102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 118/2007
(Ex-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.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Para execução das ações no âmbito da política pública de

assistência social no Estado de Minas Gerais poderão ser celebradas
parcerias, sob a forma de convênios, entre o Executivo e entidades e
organizações de assistência social, constituindo a rede
socioassistencial estadual, com a finalidade de assegurar o disposto
na Lei Orgânica de Assistência Social - Lei Federal nº 8742, de 7 de
dezembro de 1993, e na Política Estadual de Assistência Social.

Art. 2º - Rede socioassistencial é um conjunto integrado de ações de
iniciativa pública e da sociedade, que ofertam benefícios, serviços,
programas e projetos de proteção social básica e especial, de forma
articulada e hierárquica por nível de complexidade.

Art. 3º - Consideram-se, para efeitos desta lei, entidades e
organizações de assistência social aquelas constituídas sem fins
lucrativos, com finalidade pública, que realizam, de forma continuada
e permanente, serviços, programas, projetos e benefícios de proteção
social básica e especial, ou atuam no assessoramento e na defesa de
direitos socioassistenciais.

§ 1º - Caracterizam as entidades e organizações de assistência
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social:
I - serem pessoas jurídicas de direito privado, legalmente

constituídas;
II - terem expressos, em seu relatório da atividades, objetivos

conforme a Loas e o Plano Estadual de Assistência Social;
III - realizarem atendimento ou defesa de direitos na área de

assistência social de forma permanente;
IV - garantirem o acesso gratuito dos usuários aos serviços, sendo

vedada a cobrança de qualquer espécie;
V - aplicarem rendas, recursos ou resultado operacional no

desenvolvimento de seus objetivos institucionais;
VI - garantirem a transparência nas suas ações, comprovada por

meio de planos de trabalho, relatórios ou balanços sociais ao
Conselho de Assistência Social competente.

Art. 4º - Constitui objetivo da celebração das parcerias de que trata
esta lei a execução de ações para o enfrentamento concreto e eficaz
da condição de vulnerabilidade e risco da família e do indivíduo,
decorrente da pobreza, da ausência de renda ou de acesso aos
serviços públicos, dos ciclos de vida, da fragilização de vínculos
afetivos, da discriminação etária, étnica, de gênero ou por deficiência,
da desvantagem pessoal resultante de deficiências, da ameaça ou da
violação dos direitos, do uso de substâncias psicoativas, da violência
no núcleo familiar, da inserção precária ou não-inserção no mercado
de trabalho formal e informal ou de estratégias e alternativas
diferenciadas de sobrevivência que representem risco pessoal e
social.

Art. 5º - O Estado poderá estabelecer convênio nos seguintes casos:
a) nos Municípios não habilitados, na gestão inicial, básica e plena;
b) na oferta de serviços regionalizados de proteção especial de

média e alta complexidade;
c) na implantação de consórcios públicos intermunicipais;
d) na implantação e execução de projetos de inclusão produtiva;
e) na execução de programas de capacitação de gestores,

profissionais, conselheiros e prestadores de serviços;
f) na instalação do sistema estadual de monitoramento e avaliação

das ações de assistência social;
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g) na elaboração de diagnósticos que subsidiem a elaboração do
Plano Estadual de Assistência Social;

h) nas ações da política de assistência social que competem ao
Estado.

Art. 6º - Os convênios obedecerão à Política Estadual de Assistência
Social, observados os seguinte princípios:

I - supremacia do atendimento às necessidades sociais sobre as
exigências de rentabilidade econômica;

II - universalização dos direitos sociais, a fim de tornar o destinatário
da ação assistencial alcançável pelas demais políticas públicas;

III - respeito à dignidade do cidadão, à sua autonomia e ao seu
direito a benefícios e serviços de qualidade, bem como à convivência
familiar e comunitária, vedando-se qualquer comprovação vexatória
de necessidade;

IV - igualdade de direitos no acesso ao atendimento, sem
discriminação de qualquer natureza, garantindo-se equivalência às
populações urbanas e rurais;

V - divulgação ampla dos benefícios, serviços, programas e projetos
assistenciais, bem como dos recursos oferecidos pelo poder público e
dos critérios para sua concessão;

VI - complementaridade entre o poder público e as entidades e
organizações de assistência social na prestação de serviços à
população, assegurado o caráter público do atendimento;

VII - igualdade de oportunidade para assinatura de convênios, com
ampla publicidade desde sua proposição até a homologação;

VIII - participação da população, por meio de organizações
representativas, na formulação das políticas de assistência social e no
controle das ações sociais desenvolvidas.

Parágrafo único - É característica básica das parcerias de que trata
esta lei a mútua disponibilização de recursos entre o Estado e as
entidades.

Art. 7º - Os convênios deverão conter cláusulas prevendo:
a) publicidade obrigatória das atividades pelas entidades

conveniadas;
b) cumprimento dos padrões de qualidade próprios da atividade;
c) compromisso das entidades com as deliberações dos Conselhos
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Municipais e Estadual de Assistência Social com as diretrizes da
Política Estadual de Assistência Social e com as ações de
democratização da gestão dos serviços prestados.

Parágrafo único - Para entidades que apresentem despesas com
pessoal, o convênio preverá o repasse de recursos em 13 (treze)
parcelas.

Art. 8º - As entidades e organizações de assistência social, para
firmar convênio para a prestação de ações de assistência social,
deverão:

I - ser registradas no Conselho de Assistência Social de seu
Município ou no Conselho Estadual de Assistência Social, quando for
o caso, conforme disposto no art. 9º da Lei Federal nº 8.742, de 7 de
dezembro de 1993;

II - ser registradas no conselho setorial específico, se recomendado
pela legislação em vigor;

III - estar vinculadas ao Sistema Único de Assistência Social e à
Política Estadual de Assistência Social;

IV - desenvolver ações de assistência social sem fins lucrativos;
V - ter condições técnicas e materiais para garantir os padrões de

qualidade próprios da atividade;
VI - apresentar plano, em conformidade com as exigências da Lei

Federal nº 8.742, de 1993;
VII - apresentar escrituração contábil comprobatória das receitas e

da aplicação de recursos;
VIII - estar subordinadas ao controle social;
IX - desenvolver ações que tenham centralidade na família e

garantam a convivência familiar e comunitária.
Art. 9º - As propostas para a assinatura de convênio serão

analisadas pelo órgão competente, sendo submetidas,
posteriormente, ao Ceas, para apreciação e aprovação, em reunião
pública regionalizada.

Parágrafo único - Em caso de empate entre entidades candidatas a
celebrar o mesmo convênio, caberá ao órgão competente e ao Ceas
indicar a vencedora, observados os critérios de qualidade definidos
por este Conselho e pelos conselhos específicos.

Art. 10 - Serão automaticamente renovados, na forma da lei, os



533

convênios que:
I - preencham os requisitos legais;
II - comprovem qualidade no atendimento;
III - tenham demanda justificada.
§ 1º - Os convênios firmados que atendam ao disposto neste artigo

não poderão ser rescindidos pelo poder público sem prévia
autorização do Ceas.

§ 2º - Caso seja rescindido o convênio, será garantida a manutenção
dos recursos para o mesmo tipo de atendimento e para a mesma
região, desde que exista demanda justificada.

Art. 11 - Cabe à entidade conveniada:
I - apresentar ao órgão estadual competente:
a) plano anual de trabalho contendo o plano de custos, de custeio e

de aplicação dos recursos públicos recebidos pelo convênio, bem
como a contrapartida da entidade;

b) prestação de contas mensal junto ao órgão gestor, incluindo o
relatório mensal de atendimento;

c) avaliação anual da qualidade das ações prestadas, conforme o
estabelecido nos arts. 6º, 7º e 8º desta lei;

II - informar aos usuários sobre o padrão de qualidade e o caráter
público das ações a que têm direito por força do convênio;

III - prestar aos órgãos públicos e à Assembléia Legislativa
informações solicitadas com relação ao convênio.

Art. 12 - Cabe ao Executivo:
I - garantir no orçamento anual, em dotações específicas, nos

respectivos fundos, os recursos necessários ao cumprimento dos
convênios;

II - demonstrar ao Ceas a suficiência de recursos alocados no
Orçamento Estadual para manutenção dos convênios;

III - convocar, para as reuniões públicas regionalizadas, indicadas no
art. 9º, o Ceas e os conselhos setoriais específicos, de acordo com a
natureza do serviço a ser conveniado;

IV - garantir a capacitação e o treinamento dos recursos humanos
que operam as ações conveniadas;

V - proceder à fiscalização da qualidade da assistência prestada e
da aplicação dos recursos alocados e respectiva contabilização;
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VI - tornar público, por meio do diário oficial do Estado, o extrato do
convênio realizado;

VII - estabelecer política de supervisão da rede conveniada,
definindo normas e procedimentos para execução dos serviços.

Parágrafo único - Deverá o órgão estadual competente manter
cadastro único das entidades registradas conforme exigido nos incisos
I e II do art. 8º, divulgando as informações através do diário oficial do
Estado – “Minas Gerais”.

Art. 13 - Para o estabelecimento de parcerias, o Executivo publicará
no diário oficial do Estado:

I - a justificativa da necessidade de implantação de ações sociais
específicas, em conformidade com o Plano Estadual e com a Política
Estadual de Assistência Social;

II - indicação da região em que se localizará o atendimento;
III - indicação da forma e dos prazos de apresentação de proposta

pelos interessados;
IV - a homologação do convênio firmado, o prazo e os padrões de

qualidade a serem assegurados.
Art. 14 - Aplica-se à celebração dos convênios de que trata esta lei a

legislação estadual e a federal pertinentes, especialmente a Lei
Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

Art. 15 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 22 de fevereiro de 2007.
André Quintão
Justificação: A Constituição Federal de 1988 e a Lei Orgânica da

Assistência Social - Loas, 1993, - consagraram a assistência social
como política pública, dever do Estado e direito do cidadão.
Integrando o chamado tripé da seguridade social, ao lado da saúde e
da previdência social, a assistência social passou a incorporar o
sistema de proteção social brasileiro, tornando-se política não
contributiva, de responsabilidade do Estado e acesso universal.

A Loas regulamentou os preceitos constitucionais garantindo a
provisão de mínimos sociais através de um “conjunto integrado de
ações de iniciativa pública e da sociedade”. Instituiu um modelo de
gestão descentralizado e participativo, constituído pelas três esferas
de governo, com comando único das ações, e pelas entidades e
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organizações de assistência social. Definiu, além disso, os
instrumentos para a gestão da política, a saber: criação dos conselhos
e fundos e elaboração dos planos de assistência social.

A Política Nacional de Assistência Social - PNAS -, aprovada em
2004, instituiu o Sistema Único de Assistência Social - Suas -
assegurando o caráter de política de proteção social através da
implantação de ações de proteção básica e proteção especial
desenvolvidas pela rede socioassistencial. De acordo com a Norma
Operacional Básica - NOB/2005 -, a rede socioassistencial, que
integra o Suas, é constituída por um conjunto de serviços públicos
desenvolvidos pelo Estado e pelas entidades e organizações de
assistência social, de forma complementar. Desta forma, as entidades
de assistência social são prestadoras de serviço e co-gestoras da
política. O Estado, além de responsável pela condução e execução da
política, deverá constituir a rede e normatizar e monitorar os serviços
socioassistenciais.

Portanto, todas as legislações e normatizações existentes
consideram as entidades e organizações de assistência social como
co-responsáveis pela execução dos serviços e pela defesa dos
direitos socioassistenciais.

Considerando as entidades e as organizações de assistência social
como parceiras da política pública de assistência social, o projeto de
lei que ora apresentamos pretende constituir a rede socioassistencial
em Minas Gerais, através da celebração de convênios entre o poder
público estadual e as entidades.

O projeto de lei em tela estabelece a gestão democrática dos
convênios através de processo transparente e participativo, que
envolve o poder público, as entidades e o Conselho Estadual de
Assistência Social - Ceas -, reforçando, desta forma, o controle social.
Cabe ao poder público estadual a divulgação da justificativa da
demanda e dos critérios necessários para o estabelecimento dos
convênios, através da publicação no diário oficial. As entidades e o
Ceas participam, em conjunto com o órgão gestor, de reuniões
regionalizadas que irão avaliar a demanda e selecionar as entidades a
serem conveniadas.

O projeto de lei determina a renovação automática dos convênios
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que possuem demanda justificada, comprovem a qualidade do
atendimento e preencham os requisitos legais, assegurando o caráter
continuado dos serviços de proteção social básica e especial, bem
como a qualidade das ações prestadas aos usuários da política de
assistência social. A rescisão de convênio só poderá ser efetuada
mediante autorização do Ceas e, caso permaneça a demanda da
prestação do serviço, seus recursos deverão ser garantidos para a
mesma região. Determina, também, que para as entidades que
possuem despesas com pessoal seja efetuado o pagamento da 13ª
parcela, além de assegurar a capacitação dos recursos humanos que
atuam nas entidades.

As entidades e organizações de assistência social, para estabelecer
convênios com o poder público, deverão estar integradas ao Suas e
executar ações que estejam vinculadas à política e ao plano estadual
de assistência social. Ficam também assegurados os recursos para a
execução dos convênios, em dotações orçamentárias específicas que
deverão ser previamente aprovadas pelo Ceas.

Pela relevância social da matéria e pela necessidade de sua
imediata aprovação, em virtude da inexistência de regulamentação
específica para a área, confiamos na incondicional aprovação desta
proposta pela Casa.

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

REQUERIMENTOS
Requerimento da Deputada Elisa Costa e outros em que solicita a

realização de ciclo de debates tendo como tema o “Programa de
Aceleração do Crescimento - PAC”.

Requerimento da Deputada Ana Maria Resende em que solicita seja
apresentado pela Mesa da Assembléia projeto de resolução com
vistas a acrescentar ao art. 101 do Regimento Interno comissão para
tratar de assuntos específicos da mulher.

Requerimento do Deputado Vanderlei Jangrossi e outros em que
solicita seja instalada a Frente Parlamentar sobre Apoio ao
Cooperativismo em Minas Gerais.

Requerimento do Deputado Vanderlei Jangrossi e outros em que
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solicita seja instalada a Frente Parlamentar sobre Justiça Social no
Norte de Minas, Jequitinhonha, Mucuri, São Mateus e Microrregião de
Curvelo.

Requerimento do Deputado Roberto Carvalho em que solicita
realização de audiência pública para que sejam apresentadas a esta
Casa, pelo Governo Federal, as propostas do Plano de Aceleração do
Crescimento - PAC - para o Estado de Minas Gerais.

Requerimento do Deputado Domingos Sávio e outros em que
solicita a instalação da Frente Parlamentar da Universidade do Estado
de Minas Gerais - UEMG. (- Distribuídos à Mesa da Assembléia.)

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados
Arlen Santiago (20), Domingos Sávio (11), Durval Ângelo (6) e Zé
Maia (10).

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados

Dalmo Ribeiro Silva (2), Elmiro Nascimento e Carlos Pimenta.
Questão de Ordem

O Deputado Alencar da Silveira Jr. - Após o carnaval, Sr. Presidente,
não poderia deixar, neste início, de registrar a belíssima festa
carnavalesca na cidade de Itabirito, onde tudo correu em perfeita
ordem. A Prefeitura conseguiu fazer uma bela decoração e, mesmo
fazendo oposição política, eu não poderia deixar de registrar o que
pudemos acompanhar naquela cidade.

E também, Sr. Presidente, gostaria de fazer uma solicitação ao
Prefeito Municipal. O governo do Estado destinou uma verba de
R$1.000.000,00 a 100 cidades, e Itabirito escolheu uma obra grande
de um viaduto. Quando passamos por lá, podemos ver a obra se
deslanchando e, infelizmente, nenhuma propaganda do governo do
Estado. Até parece que é com recurso da própria Prefeitura que está
sendo feita essa obra.

Da mesma forma, houve indagação quando o Vice-Governador
falava sobre o Centro Viva Vida, da cidade de Itabirito. Ao passarmos
por esse lugar, percebemos que há uma placa do Viva Vida na porta.
Esse Centro está funcionando, Sr. Presidente, mas não há qualquer
menção ao governo do Estado. Assim, ficam como mentirosos o
Governador Aécio Neves e o Vice-Governador Anastasia. Informei
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sobre essa placa o Secretário Pestana para que pudesse averiguar o
que estava acontecendo.

Sr. Presidente, entrego hoje ao Governador de Minas solicitação
para que seja criada neste Estado uma loteria, que viria custear os 12
clubes de Minas Gerais que disputam o Campeonato Mineiro. Essa
loteria já existe em Pernambuco, e seus recursos são utilizados para
custear os clubes que disputam o Campeonato Pernambucano.

Entregarei essa solicitação ao Governador. Por intermédio do
Governador de Minas - desportista que, apesar de cruzeirense, se
preocupa com o Atlético, com o América e com os demais times que
participam do Campeonato Mineiro -, com certeza, conseguiremos
essa loteria para os clubes do Estado de Minas Gerais.

Sabemos que o Cruzeiro Esporte Clube não precisa desse recurso,
pois é um clube rico, que pode até doar sua parte para o América
Futebol Clube, que está necessitando muito desse dinheiro. Precisa
haver esse tipo de colaboração. Repito, entrego, ainda hoje, ao
Governador de Minas essa solicitação para que possamos fazer uma
loteria que destine recursos para os clubes, nos moldes do que é feito
em Pernambuco.

Sr. Presidente, vendidas essas loterias, cada um dos 12 clubes
receberia, por mês, R$27.000,00, o que é um bom dinheiro. Solicito
ainda que, nesses seis primeiros meses, até que o Planeta América
seja construído, toda a renda fique para o América Futebol Clube.
Posteriormente os recursos seriam repassados para os demais
clubes. Entregarei esse pedido do Presidente Baltazar ao Governador,
o qual, com certeza, será atendido.

Nesta Casa, há vários desportistas, como o companheiro João Leite
e o filho do Ziza Valadares, Deputado Gustavo Valadares, assim como
o recém-chegado Zezé Perrella. Com certeza, se unirmos forças,
conseguiremos essa loteria para os clubes de Minas e para o
Campeonato Mineiro.

Muito obrigado, Sr. Presidente, pela paciência.
Registro de Presença

O Sr. Presidente - A Presidência registra a presença em Plenário da
Deputada Federal Jô Moraes.

Oradores Inscritos
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  O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Sebastião Helvécio.
Deputado Sebastião Helvécio - Deputado Alberto Pinto Coelho, que

preside esta reunião e o Poder Legislativo do Estado de Minas Gerais,
Sras. Deputadas, Srs. Deputados, é com grande alegria que venho
ocupar a tribuna desta Casa, no início da 16ª Legislatura, para, mais
uma vez, ao falar ao povo de Minas, destacar a importância desta
Assembléia no encaminhamento de questões vitais para o povo
mineiro e para a sociedade brasileira.

Sr. Presidente, no dia 31/1/1835 - passados, portanto, 172 anos -,
esta Casa deu início ao seu funcionamento.

A Assembléia Provincial de Minas Gerais, na época do Império,
evidentemente sofrendo todas as restrições impostas pelo governo
centralizador, conseguiu dar, durante aqueles tempos difíceis, uma
contribuição importante para a sociedade mineira, que ainda a
manifesta claramente em um de nossos maiores traços culturais, qual
seja, a mineiridade.

Minas Gerais, nos tempos imperiais, depois de ter vivido o período
extraordinário de seu desenvolvimento com a exploração mineral, logo
na instalação da Assembléia Provincial, começa a sofrer grave
estagnação econômica. Coube aos mineiros da época, em virtude de
sua criatividade, pôr em prática, conforme arranjos entre os vários
segmentos da Província, uma atividade econômica atualmente
utilizada pelos planejadores na formação de nossas mesorregiões.

Sr. Presidente, que detalhe histórico importante! Esta Casa, há 170
anos, permitiu a construção de um mecanismo de entrosamento das
regiões administrativas mineiras. Hoje esse é o elemento fundamental
do eixo norteador das atividades desta Assembléia. Portanto, ao
tomarmos conhecimento da decisão de V. Exa. de colocar como
elemento fundamental, no atual exercício da Presidência desta Casa,
propostas efetivas para diminuir as desigualdades regionais em nosso
Estado, devemos aplaudi-lo. Mais que isso: temos de adotar
procedimentos que venham ao encontro de sua decisão política, bem
como contribuir, de modo eficaz, para que a Assembléia de Minas do
terceiro milênio apresente-se como um “locus” fomentador de políticas
públicas que diminuam as diferenças regionais em nosso Estado.

Sr. Presidente, quero formalizar, aqui e agora, um pedido. Solicito a
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esta Casa a organização de um seminário temático para discutirmos a
ferramenta que, a meu entender, é a mais eficiente para se buscar
eqüidade entre as 10 regiões de planejamento do Estado. Refiro-me
ao Índice Mineiro de Responsabilidade Social, peça importante para o
planejamento do Estado. Hoje seu aprofundamento encontra-se
delegado à Fundação João Pinheiro. Nesses novos tempos da
Assembléia de Minas, percebo que a Presidência quer dar
efetivamente um eixo norteador às atitudes da Casa. Diante disso,
devemos, a partir do Índice Mineiro de Responsabilidade Social, dar
um exemplo à Federação.

Sr. Presidente, continuarei fazendo uma digressão histórica do papel
do parlamentar mineiro, bem como da conduta desta Casa ao longo
de sua existência, fato que, aliás, enaltece-a. Devemos registrar que,
no período de 1889 a 1930, quando a República chega a Minas
Gerais, nosso querido e inesquecível Carlos Drummond de Andrade,
em seu mineirismo característico, inclui em sua poesia o sentimento
dos mineiros. Na época, ele assinalava que a República chegou a
Minas Gerais à noite, por meio de um lacônico telegrama, que
comunicava sua instalação.

Exatamente aqui, nas nossas Minas Gerais, na riqueza mineral e na
produção agrícola dos nossos campos, os republicanos de então
plantaram a primeira semente, que floresceu república afora.

Aqui, nesta Casa, Sr. Presidente, na nossa assembléia republicana
de 1890, encontramos o primeiro pronunciamento a favor de fazer de
Minas Gerais um Estado federativo inspirado nos cantões da Suíça,
em que essas regiões administrativas, para as quais estamos hoje a
procurar uma maneira mais eqüitativa de conduzi-las, se
organizassem de forma federativa.

Ainda inovando, avançamos no sentido de propor que a
administração do Município, essa peça inspirada em Portugal,
também tivesse, na organização dos Distritos, um momento, um
modelo de federação. Portanto, Presidente Alberto Pinto Coelho, a
responsabilidade de V. Exa. como Presidente deste Poder é enorme
quando falamos do pacto federativo.

Não podemos deixar que apenas os chefes dos outros Poderes
estaduais constituídos se manifestem na defesa do pacto federativo.
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Há poucos anos, o Desembargador Hugo Bengtsson, Presidente do
nosso tradicional Tribunal de Justiça, de modo ousado e corajoso,
colocou-se a favor da defesa do modelo federativo no sentido de
respeitar a autonomia do Poder Judiciário de Minas frente à
organização judicial do nosso país.

Na mesma linha, no mesmo passo, o Governador Aécio Neves, ao
assumir o seu primeiro mandato, em 2003, também disse ao povo e à
sociedade de Minas o seu compromisso na defesa do pacto
federativo. A Assembléia de Minas, nos últimos anos, tem tido uma
atitude, a meu modo de entender, modesta, ao tratar uma questão tão
relevante quanto à questão federativa em nosso país.

Sr. Presidente, Srs. Deputados e Sras. Deputadas, que cada um de
nós, parlamentar, possa ser porta-voz efetivo desse verbo tão
importante e integrador do sentimento nacional e tão pouco
conjugado, o verbo “federar”. Federal, no sentido etimológico da
palavra, vem de “foedus”, que significa pactuar, entender.

Sr. Presidente, temos assistido, no País, a exatamente uma
exacerbação do poder federal. Não estamos hoje conjugando o verbo
“federar”. Na verdade, estamos conjugando o verbo “federalizar”, onde
à União cabe tudo, aos Estados cabe muito pouco e aos Municípios
cabe o sofrimento e a dor da administração municipal.

O Deputado Elmiro Nascimento (em aparte) - Nobre Deputado
Sebastião Helvécio, gostaria de cumprimentá-lo pelo pronunciamento,
V. Exa. que é um dos parlamentares mais competentes e experientes
da Casa. Quando V. Exa. falava em pacto federativo, conforme
escutava com o Deputado Delvito, especialmente eu, que fui Prefeito,
e o Deputado, que também foi Prefeito de Juiz de Fora, uma das
maiores cidades do Estado e do País, sabemos das dificuldades que o
Município hoje atravessa, principalmente devido à centralização e à
concentração de recursos na área federal.

Lamentamos que isso esteja ocorrendo cada vez mais. Agora o
governo lançou o Fundeb e o divulgou aos quatro cantos do País.
Mais uma vez, quem arcará com praticamente tudo é o Município. Isso
inviabiliza a administração municipal e a administração estadual, já
que a centralização do recurso está quase toda na área federal.
Temos de levantar essa bandeira.
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Cumprimento V. Exa., pois um dos momentos mais importantes que
ocorrerá no País será quando o Presidente e a administração federal
sentirem que, se não oferecerem estabilidade e condições ao
Município, a Federação irá ruir, já que a base está no Município, no
interior, que dá sustentabilidade ao próprio governo.

Parabéns pelo seu pronunciamento. Esse é um dos assuntos mais
importantes e polêmicos do País. Temos de levantar essa bandeira
para que os nossos governantes se conscientizem da importância do
Município. Para que o País possa crescer, vislumbrando um futuro
melhor para os brasileiros, é preciso que o Município seja estruturado.
Parabéns, Deputado.

O Deputado Sebastião Helvécio - Agradeço ao Deputado Elmiro
Nascimento a contribuição. Nessa linha de observação, podemos
rememorar 1947, quando foi realizada a primeira medição da carga
tributária do Brasil, e esse índice atingiu 13,8%. Portanto, quando se
realizou a avaliação da carga tributária do Brasil, no pós-guerra, esse
índice atingiu 13,8%. Nesse lapso de tempo, ou seja, de 1947 até
2006, quando foi feito o último levantamento disponível, chegamos a
38,6% da carga tributária em relação ao PIB do País.

Isso significa que, em 1947, o governo ficava com 14% do que era
produzido e, atualmente, fica com cerca de 38% do que é produzido
pela riqueza nacional. E o que é mais grave: desse percentual, 62%
ficam nas mãos da União. Portanto, não é possível que apenas um
ente do federalismo trino possa, sozinho, ser responsável por quase
dois terços das receitas disponíveis da nossa Federação, enquanto
aos Estados e aos Municípios cabe lutar pela administração do terço
final das nossas receitas disponíveis.

Peço ao Presidente 3 minutos para concluir esse pensamento. Sras.
Deputadas, Srs. Deputados, conclamo cada um dos 77 Deputados
para que, a partir de agora, coloquem a sua inteligência e o prestígio
político que possuem em cada uma das regiões do Estado para que,
juntos, possamos formatar de modo sério e decisivo, como é típico de
Minas, uma proposta de pacto federativo, não apenas para olhar a
questão do Judiciário ou a questão do Executivo, mas que se possa
privilegiar o “locus” da nossa atuação, que é a representação
parlamentar.
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Não é possível, não é admissível que o Poder Legislativo
subnacional encontre hoje tantas limitações naquilo que temos a
legislar. Nobre Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o impedimento que
encontramos a partir das restrições federais faz com que V. Exa.,
parlamentar experimentado e jurista consagrado, enfrente na
Comissão de Justiça graves dificuldades no que diz respeito a
projetos, os mais legítimos, oriundos dos representantes populares, e
que V. Exa. não pode acatar, em face das limitações da Constituição.
Precisamos nos unir para que possamos oferecer ao País um novo
modelo de legislação.

Estou-me referindo à lei nacional para contrapor-se ao modelo
vigente da lei federal, que, tantas e tantas vezes, origina-se dos
setores mais altos da República, chegando até a nossa representação
como fato líquido e certo.

Ao terminar, Sr. Presidente, rememoro, em data mais recente, de
1989, um momento mágico vivido por esta Casa, que foi a elaboração
da 4ª Constituinte do Estado de Minas Gerais. Que aquele espírito
democrático de debate e, principalmente, inovador da Constituição de
Minas esteja presente em cada uma das atitudes a serem tomadas
nesta 16ª Legislatura do Estado de Minas Gerais.

Que Deus proteja cada um de nós e o povo mineiro, para que, ao
final desta legislatura, tenhamos sido honrados e dignos deste
mandato que o povo de Minas nos confiou.

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

O Deputado Vanderlei Miranda - Sr. Presidente, senhores membros
da Mesa, Deputados e Deputadas, profissionais da imprensa,
servidores da Casa e os que pacientemente nos acompanham das
galerias e também pela TV Assembléia. Meu boa-tarde a todos.

A minha vinda a esta tribuna não consumirá os 15 minutos
regimentais. Estou aqui apenas para manifestar a minha solidariedade
e, de alguma forma, se é que isso é possível, unir a minha dor à dor
de duas famílias que, infelizmente, foram vitimadas pelo trânsito
violento desse período de Carnaval, o qual, embora em número menor
de acidentes, matou mais do que o do Carnaval do ano passado.

Grande parte das mortes está ligada à associação entre álcool e
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volante. É claro que outros fatores também contribuíram para isso,
como, por exemplo, no caso do acidente ocorrido com o ônibus
próximo à cidade de Ponte Nova. Ali perdemos um jovem
companheiro de luta e de caminhada cristã, o Reginaldo, que, numa
triste coincidência, tem internado no Hospital Madre Teresa o seu
irmão mais velho, também vítima de outro acidente de trânsito com
um ônibus que vinha do Espírito Santo. Este também quase perdeu a
vida e somente se salvou pelo fato de ter trocado de lugar com uma
pessoa que veio a falecer nesse acidente.

Numa triste coincidência, Reginaldo perdeu a vida aos 28 anos,
vítima de um acidente próximo a Ponte Nova.

Fique registrada a minha solidariedade a seus pais, Ronald e Dora,
e a seus irmãos Ronald Filho e Ruani.

Também perdemos um companheiro de luta, um jovem pastor,
Oficial da Aeronáutica, regente da banda e regente do coral da Igreja
Batista Getsêmani de Belo Horizonte.

Sr. Presidente, esse jovem pastor perde a sua vida aos 40 anos,
também como vítima de acidente nas estradas de Minas Gerais. É
lamentável tudo o que temos visto, e mais ainda perceber que esse
número cresce a cada dia. A Polícia Rodoviária Federal sente-se
frustrada - aliás, palavra dos próprios oficiais -, porque não está
conseguindo coibir, inibir o abuso e o excesso nas estradas, apesar
de toda tecnologia. É preciso fazer mais do que temos feito; aliás,
mais do que isso, criar condições para que os usuários das nossas
estradas possam transitar em segurança, ainda que haja aí uma
contradição, já que dizem que, nas estradas onde é boa a condição do
piso asfáltico, também aumentou muito o índice de acidentes.

Hoje li uma declaração num jornal do nosso Estado, em que alguém
dizia: parece que as pessoas perderam o medo da morte. Colega
Deputado Dalmo, perder o medo da morte significa não somente pôr a
própria vida em risco, mas também a de outros que usam e
compartilham o mesmo espaço de tráfego.

Portanto, fica aqui a minha palavra de solidariedade a essas duas
famílias, pela perda. Creio que posso falar em nome das Deputadas e
dos Deputados desta Casa. Em nome delas, tomo a dor de todas as
outras famílias que perderam seus entes queridos no trânsito durante



545

o período do Carnaval, em Minas Gerais e no Brasil.
O Deputado Doutor Rinaldo (em aparte) - Deputado Vanderlei

Miranda, quanto a esse assunto dos acidentes nas estradas mineiras,
sabemos que a posição geográfica de nosso Estado permite um
grande tráfego, em nossas estradas, de veículos de todas as regiões
do País, do Centro-Oeste para o litoral, do Norte para o Sul. Minas
Gerais localiza-se num ponto estratégico. Verificamos que, nesses
acidentes, a porcentagem de caminhões envolvidos é grande. A nossa
Casa deveria verificar das partes jurídica e constitucional a
possibilidade de elaborarmos leis proibindo o tráfego de caminhões
nas estradas mineiras aos sábados e aos domingos. Sabemos que
isso não resolverá em definitivo o problema, mas certamente diminuirá
assustadoramente o número de acidentes graves. Nesse acidente
com um ônibus, em que inicialmente morreram 13 pessoas e depois
mais outras nos hospitais, havia o envolvimento de um caminhão, que,
aliás, não teve culpa no acidente; porém, se a rodovia estivesse livre
do tráfego de carretas e caminhões aos sábados e aos domingos -
período em que aumenta muito o número de automóveis -, os
acidentes ocorreriam em menor escala e seriam menos graves.
Passou da hora de estudarmos a Constituição e elaborarmos um
projeto de lei para que, aos sábados e aos domingos... Não adianta. A
carreta passará pela rodovia no sábado e, no mínimo, chegará ao seu
destino no domingo, mas não poderá descarregar, porque a empresa
ou o porto estarão fechados. Então, haverá toda aquela dificuldade.

Portanto precisamos levar esse assunto à frente. Verificamos que,
cada vez mais, acidentes ocorrem nas estradas, principalmente em
Minas Gerais, batendo recorde em nível nacional. Uma boa solução
seriam as estradas ficarem livres do tráfego de carretas e caminhões
nos finais de semana.

Deputado Vanderlei Miranda, muito obrigado pelo aparte.
O Deputado Vanderlei Miranda - Ao finalizar, Sr. Presidente, lamento

a morte de dois turistas mineiros - um de Contagem e outro de Juiz de
Fora - que perderam a vida estupidamente, vítimas de assaltantes: um
no interior de São Paulo e o outro no interior do Espírito Santo, numa
cidadezinha que conheço, pacata, pequena, onde se espera que fatos
dessa natureza não se registrem. Infelizmente, como já disse, dois
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mineiros perderam a vida vitimados pela violência. Essa violência tem
chegado a um nível insuportável e nos faz questionar até quando
conviveremos com ela e, de certa forma, até quando, passivamente,
aceitaremos esse índice crescente de violência no Brasil.

Até quando? Fica a pergunta para nossa reflexão. Até quando nós,
parlamentares, tendo nas mãos o instrumento da produção de leis e
de mecanismos que possam, de alguma forma, contribuir para a
resolução desse problema, ficaremos somente no discurso e não
partiremos, de fato, para uma ação prática a fim de coibir e diminuir
essa tragédia que vivemos hoje no Brasil? Muito obrigado, Sr.
Presidente.

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

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Sr. Presidente, Deputado Alberto
Pinto Coelho, saúdo V. Exa., assim como saúdo, de forma muito
especial, a Deputada Jô Moraes, que, por longos anos, prestou
relevantes serviços à Câmara Municipal de Belo Horizonte, bem como
ao  Parlamento  mineiro. Quis o destino - e por sua inteligência - que,
agora, V. Exa. fizesse parte de um cenário maior, defendendo os
interesses do povo de Minas Gerais na Câmara dos Deputados. É
uma alegria revê-la, caríssima Deputada Jô.

Sras. Deputadas, Srs. Deputados, imprensa, telespectadores da TV
Assembléia, gostaria de fazer algumas reflexões nesta tarde.

Em primeiro lugar, solidarizo-me com as manifestações do Deputado
Vanderlei Miranda, que noticiou várias ocorrências trágicas em nossas
estradas em razão do excesso de velocidade no período
carnavalesco. Vidas foram ceifadas. Famílias foram destruídas. O
sentimento e a tristeza tomaram conta dos nossos corações. É o
sentimento de V. Exa., bem como o de toda esta Casa após este
período, ao termos notícia da perda de familiares e de entes queridos.

Numa outra vertente, faço coro com o nosso amigo Deputado
Sebastião Helvécio, de grande escol e inteligência, que nos trouxe,
inicialmente, uma reflexão importante relativamente ao Parlamento do
Estado de Minas Gerais.

Desde 31 de janeiro, estamos vivendo 172 anos da vida do
Parlamento mineiro: sua história e sua constituição. Efetivamente, em
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tudo que se construiu em Minas Gerais e no Brasil teve o Parlamento
papel importantíssimo. Quantos e quantos Deputados aqui estiveram
e escreveram as Constituições, bem como inúmeras leis em defesa do
povo mineiro!

O Deputado Sebastião Helvécio fez uma manifestação importante. É
um dos princípios basilares da gestão do Deputado Alberto Pinto
Coelho a defesa do pacto federativo. Aliás, já debatemos esse
assunto em legislatura anterior, ao lado do Deputado Bonifácio
Mourão. Como conseqüência tivemos uma caminhada a Brasília em
defesa do pacto federativo, do estado de governança, de autoridade e,
particularmente, da preservação da cidadania em Minas.

Essa meta conduz, assim, a um dos pilares deste mandato do
Deputado Alberto Pinto Coelho. O Deputado Sebastião Helvécio traz
neste início de legislatura esse diapasão importante para que
tenhamos uma discussão mais avançada, para que Minas esteja
sempre na vanguarda dos interesses maiores, na construção da
cidadania, da dignidade, da transparência e de boas leis. Temos de
ter, acima de tudo, orgulho deste Parlamento mineiro, já consagrado e
respeitado, sem dúvida alguma, como um dos melhores deste país.
Tanto é verdade que constantemente tem sido visitado por membros e
funcionários de outros Parlamentos. Parlamentares, assessores,
corpo técnico comparecem aqui para conhecer a nossa Escola do
Legislativo, os nossos assessores, os nossos técnicos e o nosso dia-
a-dia. Isso nos enche de alegria e galhardia por fazermos parte desse
QG extraordinário de grandes cabeças iluminadas, que tanto têm
contribuído para a constituição do Estado, para a formatação de leis
em benefício do povo mineiro.

Ratifico também que, investido no cargo de Presidente da Comissão
de Constituição e Justiça, quero imbuir-me do propósito maior de
realizarmos um debate constante sobre o pacto federativo, com a
presença, a essência maior, do Parlamento mineiro. É a valorização
parlamentar na estrutura do Estado. Hoje, sem dúvida alguma, o
Parlamento mineiro tornou-se respeitado em todo o País, pelo seu
proceder e por fazer boas leis. Esse será o nosso dia-a-dia de acordo
com o nosso entendimento: a nossa participação com outros Estados
da Federação, na discussão mais ampla, mais abrangente do pacto
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federativo, para garantir, acima de tudo, o resgate da verdadeira
dignidade parlamentar.

Quero associar-me neste momento importante, quando tanto
falamos e pensamos, à prática do pacto federativo nas ações diárias
deste Parlamento.

O outro assunto que me traz a esta tribuna é manifestar a nossa
alegria. Ontem, a Capital mariana do País, Aparecida, viveu
momentos de muita emoção, com a presença e a participação de
muitos peregrinos, mais de 15 mil pessoas, para o lançamento da
Campanha da Fraternidade, cujo lema neste ano é “Vida e Missão
Neste Chão” e o tema, “Fraternidade e Amazônia”.

Protocolizei um requerimento à Mesa solicitando que, durante o
período que ora se inicia, seja realizado, no primeiro momento das
nossas reuniões, o lançamento da Campanha da Fraternidade de
2007, com o tema “Fraternidade e Amazônia”, dentro da forma
regimental, sem interrupção dos nossos trabalhos. Esse é um
momento importante de reflexão. Ontem o Papa manifestou, por meio
de carta, sua preocupação em relação à Amazônia, à exploração
praticada pelos homens, principalmente contra o meio ambiente. Isso
nos leva a fazer uma reflexão importante. A CNBB tem tido uma
participação muito forte na política, nas questões ambientais, na
estrutura do próprio governo. Tem participado ativamente do resgate
da cidadania e da dignidade da vida.

Como nunca havia ocorrido, ontem, em Belém, abriu-se oficialmente
a Campanha da Fraternidade, remetendo-nos, a nós, brasileiros, a
essa reflexão tão importante em relação à preservação dos nossos
recursos naturais. Como no ano passado, na Comissão de Meio
Ambiente e Recursos Naturais tão bem presidida pelo Deputado
Laudelino Augusto, temos feito vários debates dessa natureza. Agora
o tema da Campanha da Fraternidade remete-nos à reflexão quanto à
garantia da qualidade de vida dos brasileiros. Acompanhamos, pelos
canais de televisão, como vive a Amazônia, como tem sido explorada
e assolada sem nenhuma autorização nem comunicação a órgãos
ambientais. Crimes ambientais são cometidos em prejuízo da
sobrevivência daquele povo.

Fico muito feliz ao trazer a esta tribuna, num primeiro momento após
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o Carnaval, essa reflexão, para que a Assembléia também possa
compartilhar conosco, remetendo-nos e autorizando-nos a participar,
com a CNBB, da busca de soluções para esses problemas. Com que
a Assembléia pode contribuir para essa meditação que a Igreja nos
introduz?

Na mensagem do Papa lida ontem, ele identifica a Amazônia como
uma pérola que jamais poderá ser esquecida por toda a população
brasileira. Dentro em breve, teremos a visita de Sua Santidade o
Papa. Aliás, já está protocolado nesta Casa requerimento de nossa
autoria para que a Presidência constitua uma delegação de
parlamentares para receber o Papa em Aparecida do Norte, em nome
do Parlamento mineiro, a fim de lhe dar boas-vindas e lamentar sua
ausência em nosso Estado. Tenho a certeza de que, por meio dessa
comitiva a ser formada pelo Presidente desta Casa, o Parlamento
mineiro estará lá dando boas-vindas a Sua Santidade o Papa, nesse
momento importante da sua vida, quando vem ao Brasil. Não somente
nesta Campanha da Fraternidade, o Papa vem demonstrando sua
preocupação com o meio ambiente, com o ecossistema, com a
qualidade de vida e, principalmente, com o dia-a-dia do brasileiro.

São essas as considerações que queremos apresentar, com a
certeza absoluta de que marcaremos em breve, nesta Casa, um
momento de discussão, contando com a presença de D. Valmor, para
fazermos uma importante reflexão, necessária para a busca de
melhores condições de vida.

Quero também, Sr. Presidente, aproveitando os minutos que me
restam, noticiar que participamos, na semana passada, no Palácio dos
Despachos, com o Governador, quando inúmeros Deputados
estiveram presentes, da entrega de novas casas para o nosso Estado.
O Governador Aécio Neves, desde o primeiro momento, tem, sem
dúvida, se tornado um grande empreendedor de obras e construtor de
moradias. Naquela tarde de terça-feira, foram concedidas inúmeras
autorizações para a construção de casas populares e núcleos
residenciais, e obras já foram iniciadas em vários Municípios do
Estado. Quero parabenizar a Cohab, na pessoa do Secretário Dilzon
Melo, que, com tanta experiência, se tem demonstrado sensível ao
problema de moradias, principalmente neste momento, quando o
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brasileiro tanto reivindica sua própria residência.
Em seu discurso, nosso Governador pôde afirmar sua alegria e

principalmente seu compromisso de construir moradias em todos os
Municípios mineiros. E esse projeto tem sido, sem dúvida alguma,
inovador no País. Tantos e tantos Municípios têm apresentado
soluções e trazido terrenos, e a Cohab está iniciando construções. A
pavimentação está sendo feita por conta do próprio governo, e a
Cemig e a Copasa também estão participando desses conjuntos
habitacionais.

Quero, portanto, parabenizar o Governador pelo lançamento
extraordinário de mais uma etapa desse projeto de residências para
Minas, que é inovador para todos nós.

Eram essas nossas considerações, Sr. Presidente. Temos a certeza
de que, na próxima terça-feira, a Comissão de Constituição e Justiça
já estará analisando e discutindo os projetos apresentados pelas Sras.
Deputadas e pelos Srs. Deputados, além dos que se encontram na
pauta. Muito obrigado.
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado André Quintão.

O Deputado André Quintão - Sr. Presidente, Deputado Alberto Pinto
Coelho, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, venho, nesta quinta-feira, à
tribuna da Assembléia primeiramente para agradecer a confiança dos
demais integrantes da Comissão de Participação Popular e dos
demais partidos desta Casa, que, na semana passada, me
escolheram para novamente presidi-la. Essa Comissão foi instalada
em 16/6/2003 nesta Casa, na gestão do ex-Presidente, Deputado
Mauri Torres, e, durante estes três anos e meio, junto com os partidos
que têm representação nesta Assembléia, desenvolveu um importante
trabalho junto aos movimentos sociais organizados de Minas Gerais.

Já em 2003, em uma iniciativa inédita desta Casa, tivemos a
oportunidade de, junto com a Secretaria Estadual de Planejamento - a
Seplag -, promover um amplo debate sobre o Plano Plurianual de
Ação Governamental e, nos anos subseqüentes, uma revisão
periódica, anual, que resultou em um novo projeto estruturador: o
Projeto de Inclusão Social de Famílias Vulnerabilizadas. Além disso, a
Comissão viabilizou o projeto Parlamento Jovem - que hoje é uma
prioridade institucional desta Casa e conta com a participação da
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Escola do Legislativo -, dezenas de audiências públicas e
principalmente a discussão das prioridades orçamentárias do Estado.

Esse trabalho foi sendo aperfeiçoado e contou com a participação
também da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, e,
vendo aqui presente o Deputado Sebastião Helvécio, não poderia
deixar de mencioná-lo como um dos principais responsáveis por esse
processo de debate público e acompanhamento do PPAG.

Agora, nesta legislatura, presidida no primeiro biênio pelo Deputado
Alberto Pinto Coelho, tive a honra de ser reconduzido à Presidência
da Comissão. Além do agradecimento pela confiança depositada, para
retomarmos esse trabalho que foi tão bem conduzido pela
companheira Maria Tereza Lara, venho a esta tribuna para dizer que
hoje, na primeira reunião ordinária da Comissão, aprovamos vários
requerimentos que apontam exatamente para maior presença dos
movimentos sociais nesta Assembléia Legislativa.

Estamos propondo à Comissão de Fiscalização Financeira, ao
Presidente desta Assembléia, Deputado Alberto Pinto Coelho, e ao
governo de Estado a antecipação do debate sobre a revisão do PMDI
e a elaboração da proposta do PPAG. O governo teria prazo até o
final do mês de setembro para encaminhar propostas a esta Casa, e a
Comissão de Participação Popular, de acordo com suas prerrogativas
regimentais, teria 30 dias para promover o debate, portanto, durante o
mês de outubro.

Em virtude do acúmulo da experiência e do amadurecimento do
trabalho conjunto das Comissões de Participação Popular e de
Fiscalização Financeira e também do envolvimento da Assembléia,
achamos possível, ainda que o Estado não tenha construído a sua
proposta de maneira definitiva, antecipar esse debate, regionalizado,
envolvendo Deputados e Deputadas de todos os partidos e de todas
as regiões aqui representadas. Poderá ser um debate para colher
informações a respeito desse segmento, já na elaboração da
proposta.

Deixamos aqui esse requerimento aprovado na Comissão. Iremos
procurar a Secretária de Planejamento, Renata Vilhena, pessoa muito
competente, que nos atendeu muito bem e se mostrou disponível para
realizar esse trabalho conjunto, assim como foi realizado pelo
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Secretário Antônio Augusto Anastasia e pelo Secretário Tadeu
Barreto.

É a primeira sugestão: a Assembléia envolver-se de maneira
institucional na discussão do PPAG, que definirá as prioridades para
os próximos quatro anos no Estado de Minas Gerais.

O Deputado Arlen Santiago (em aparte) - Deputado André Quintão,
estamos aqui, nesta quinta-feira, após o Carnaval, com a presença de
vários Deputados, ouvindo a relevância dos temas tratados.

O Parlamento é a caixa de ressonância da sociedade, é onde as
pessoas podem debater e se encontrar, e a Comissão de Participação
Popular teve um avanço muito grande nesse aspecto.

Estava aqui há poucos instantes o Presidente da Casa, Deputado
Alberto Pinto Coelho, eleito por unanimidade, e que realmente está
trazendo novos ares para a nossa vetusta Assembléia Legislativa.
Não tenho dúvida de que teremos uma participação popular ainda
maior sob esta Presidência.

Iremos ao encontro da população, percorreremos este Estado
inteiro, veremos as nossas mazelas e conseguiremos melhoras por
meio do PPAG, do PMDI, da inserção, no Orçamento, do que for
possível, dados os parcos recursos do Estado. Mas, principalmente,
poderemos ouvir, cada vez mais, a população mineira por intermédio
da Comissão de Participação Popular, que V. Exa., Deputado André
Quintão, já presidiu tão bem. Houve reunião em cidades em que não
havia o costume de nos receber, assim como em Rubelita, onde
discutimos o problema da água nessa cidade e o da falta de água na
zona rural. Depois de discutirmos na Comissão de Participação
Popular, presidida por V. Exa., levamos demandas para o Estado,
colocamos projetos, aliás há hoje um projeto em andamento, o Vida
do Vale, que destinou, já nos recursos do Orçamento de 2006,
R$150.000.000,00 para que 90 cidades do Vale do Jequitinhonha se
livrassem dessa chaga de haver gente sem água na época da seca.

Isso é fruto do trabalho desta Casa, do trabalho da Comissão de
Participação Popular.

Pedimos este aparte para, cada vez mais, conclamar a população
mineira a participar do trabalhos e ver o que seu Deputado faz não
apenas no Plenário, mas viajando sexta, sábado e domingo, quando,
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freqüentemente, isso não se computa como trabalho, embora seja de
altíssima relevância. Um exemplo é sua Presidência na Comissão, a
reunião que tivemos em Rubelita e o avanço que a região está
vivendo. Parabéns, Deputado.

O Deputado André Quintão - Obrigado, Deputado Arlen Santiago.
Sua presença nos trabalhos da Comissão serve de exemplo para as
Deputadas e os Deputados, que devem enxergá-la como a sua
comissão permanente, pois sempre recebemos sugestões da
sociedade.

Para se ter uma idéia, nesta primeira semana aprovamos 13
requerimentos de audiências públicas, reivindicados por movimentos
sociais organizados, entre eles os povos indígenas, pessoas que
militam na área da criança e do adolescente, da assistência social, da
segurança alimentar e outros. Os assuntos tratados pela Comissão
partem de demandas da sociedade. Temos um cuidado: quando há
um tema pertinente a uma comissão da Casa, realizamos audiências
conjuntas para que não haja superposição de ações.

O fato é que a Comissão de Participação Popular é motivo de
monografias, teses, estudos e muitas visitas de outros Estados,
porque em nenhuma Assembléia Legislativa existe o nosso
mecanismo, que proporciona que entidades legalmente constituídas
apresentem emenda popular ao Orçamento, ao PNDI e ao Plano
Plurianual, ou seja, que promove a democracia representativa,
combinando a democracia direta e a participativa.

Não gastarei todo o meu tempo, pois fiz um acordo com o Deputado
Fábio Avelar, para dividi-lo nesta quinta-feira, em que muitos achavam
que a Assembléia não teria quórum, mas estamos aqui trabalhando. A
Comissão de Turismo, presidida pelo Deputado Vanderlei Miranda,
aprovou vários requerimentos, e também a de Participação Popular,
mostrando que as Deputadas e os Deputados da Assembléia de
Minas estão fazendo sua parte. Muito obrigado, Sr. Presidente, pela
gentileza.
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Fábio Avelar.

O Deputado Fábio Avelar - Sr. Presidente, Deputado Dalmo,
Deputadas, Deputados, público das galerias, telespectadores da TV
Assembléia, inicialmente cumprimento nosso colega Deputado André
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Quintão, pelo seu trabalho à frente da Comissão de Participação
Popular, que tem demonstrado sua importância para a Casa e para o
Estado de Minas Gerais. Manifesto também minha satisfação de
integrá-la como suplente.

Agradeço aos meus colegas da Comissão de Meio Ambiente, a qual
integrei desde os primeiros dias de mandato nesta Casa. Nos últimos
dois anos, o impedimento constitucional de que um membro da Mesa
não pode integrar comissões me afastou, pois ocupava a Vice-
Presidência da Mesa.

Agora, retornando à Comissão, fui eleito Vice-Presidente, o que
muito me honrou. Agradeço a todos os membros da Comissão, que
conta com parlamentares experientes, entre eles o Deputado Wander
Borges, que traz a experiência de administrador, de Prefeito bem-
sucedido de uma cidade importante como Sabará.

Gostaria de apelar mais uma vez ao governo do Estado para que o
projeto que dispõe sobre a subsidiária da Copasa seja retirado de
tramitação em regime de urgência, a fim de que possamos fazer um
debate maior. Na justificativa do meu requerimento observo que ainda
persistem algumas dúvidas, e seria interessante para o governo que
fossem esclarecidas. Se fosse retirado do regime de urgência,
teríamos mais condições de aprofundar o debate. Entre os novos
colegas Deputados, cerca de 31, observamos que persistem dúvidas
acerca desse projeto.

Abordarei um tema que há muito vem sendo debatido nesta Casa e
que ficou esquecido durante alguns meses, mas que agora volta com
força total. Minas Gerais não pode se calar perante um problema da
maior complexidade, um projeto que pode ser muito prejudicial para
nosso país: a transposição do Rio São Francisco. Pelas últimas
notícias, o projeto está na reta final, e, segundo informações do
governo federal, já foram tomadas providências para que a licitação
ocorresse após o Carnaval. Graças a Deus, contamos com a iniciativa
do Procurador-Geral da República, que se posicionou contra o projeto
e impôs uma ação judicial para evitar o seu prosseguimento.

Em Minas Gerais foram realizados vários eventos para discutir o
assunto, como seminários e audiências públicas realizadas no
Plenário e na Comissão de Meio Ambiente. As questões da
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transposição e da revitalização do Rio São Francisco foram debatidas
profundamente, sendo esta última uma obra que julgamos da mais
alta importância.

Deputado Wander Borges, em todo evento de que participamos, a
maioria posicionou-se contrariamente à implementação desse projeto,
principalmente quando vivemos um momento de grande apreensão
relativamente às mudanças no clima e em nosso planeta em
decorrência da ação do homem. No nosso entendimento, esse projeto
é totalmente equivocado e pode trazer conseqüências imensuráveis
para o meio ambiente. Vários técnicos observam isso e se mostram
contrários à sua implementação.

Gostaria de relembrar, de maneira simplista, para as pessoas que
não têm conhecimento de engenharia, alguns dados que demonstram
que esse projeto é megalomaníaco, inoportuno e uma aberração
técnica em termos de engenharia, conforme foi constatado por vários
profissionais da área.

Resumindo, quero dizer que esse projeto prevê a implantação de
600km de canais. Isso significa que serão construídos 600km de
canais; serão necessários 37 túneis, 4,8km de aquedutos e 9
estações de bombeamento.

O mais triste: na divulgação desse projeto, que já foi incluído no
programa do governo federal, no PAC, consta que ele demandará
recursos da ordem de R$4.500.000.000,00. Na realidade, Deputado
Sebastião Helvécio, sabemos que esses recursos serão suficientes
apenas para iniciar a primeira etapa desse projeto, sendo estimado
nada mais nada menos que R$15.000.000.000,00 para a sua
complementação, e, assim mesmo, trata-se de valor estimado.

Vejam, Srs. Deputados, o que significa esse projeto. Aliás, ele foi
amplamente divulgado, daí a conotação de ser uma aberração da
engenharia. Caso venha a ser implantado, ele terá um grande período
de ociosidade, pois o seu funcionamento depende do nível da
Barragem do Sobradinho. Num universo de 10 anos, podemos
afirmar, com certeza, que, durante quatro anos, ele estará parado.
Imaginem toda essa estrutura paralisada! Imaginem o prejuízo que
trará à nação brasileira a implantação desse projeto!

Acredito que temos de começar uma mobilização aqui, em Minas
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Gerais. Desnecessário é falar da importância do São Francisco para
Minas Gerais e para todo o Brasil. Nós, mineiros, não podemos deixar
de manifestar nossa preocupação, conclamando os demais colegas
Deputados e a sociedade. Faremos isso por meio da programação de
alguns eventos que mobilizem toda a sociedade mineira. Minas não
pode e não deve se calar.

A respeito disso, já foi expressa a preocupação do Procurador-Geral
da República, Antônio Fernando de Souza, que apresentou ao
Supremo Tribunal Federal recurso pedindo a suspensão do
licenciamento ambiental para a obra. E, mais uma vez, o Bispo de
Barra, da Bahia, D. Luiz Flávio, voltou a se manifestar, apelando para
a sensibilidade do Presidente Lula, para que dê, pelo menos, maior
oportunidade de debate desse projeto à sociedade brasileira. No
nosso entendimento, se não houver uma mobilização maciça do País,
teremos de assistir à implementação de um projeto que, com certeza,
não trará nenhum tipo de benefício à sociedade brasileira.

Quero ressaltar outro ponto que, às vezes, não é muito comentado.
Considero importante dizer que, entre as justificativas apresentadas
pelo governo federal para a implantação desse projeto, uma das
principais é que ele será implementado para matar a sede do nosso
irmão nordestino, levando água potável a toda aquela região. Na
verdade, ao se analisar profundamente o relatório técnico do projeto,
observamos que a maior porção dessa água - cerca de 70% a 80% -,
que será transportada através do Rio São Francisco para o Nordeste,
será para a utilização de agronegócio, incluindo a criação de
camarões. Não podemos aceitar isso!

Outro aspecto que vem sendo também debatido com bastante
freqüência, não só por nós, mineiros, mas principalmente por técnicos
de experiência muito grande na área, é que a região já dispõe da
quantidade de água necessária para atender a sua população,
bastando apenas que algumas obras complementares de infra-
estrutura sejam executadas, como adutoras, subadutoras. Mas, hoje,
a água disponível por intermédio de barragem e açudes já seria mais
do que suficiente para atender a toda aquela região. Então, o que
constatamos é que essa justificativa é apenas um pano de fundo para
dar um aspecto social a esse projeto de transposição do Rio São
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Francisco.
Assim, estou protocolando nesta tarde, junto à Comissão de Meio

Ambiente e Recursos Naturais - e já solicito  o apoio dos nossos
colegas para que seja aprovado -, um requerimento de minha autoria,
onde propomos a realização de uma audiência pública junto com
todos os setores da sociedade envolvidos nesse processo, quer seja a
própria Assembléia, por meio da Comissão de Meio Ambiente e
Recursos Naturais, quer seja a Secretaria de Estado de Meio
Ambiente - Seam -, e com a participação importante de ONGs.
Gostaria de registrar a participação importante dessas instituições na
luta para evitar a implantação desse projeto.

Se aprovado esse requerimento - tenho certeza de que será
aprovado na nossa Comissão -, procuraremos, por intermédio dessa
audiência pública, debater mais uma vez essa questão, sensibilizar as
nossas autoridades. Nessa audiência pública teremos também
oportunidade de propor a realização de uma agenda de trabalho,
mobilização e envolvimento, para que Minas mostre a sua vontade, a
sua posição contrária a esse projeto. E, mais uma vez, procurar
demonstrar que a preocupação primeira de todo brasileiro deve ser
com a recuperação do Rio São Francisco, com a sua revitalização,
procurando abrigar programas que visem, na prática, a resgatar a
importância do Rio São Francisco para Minas e para o Brasil.

Agradeço a todos os Deputados e conto com seu apoio para que
esse requerimento seja aprovado. Muito obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.
2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase
Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente (Deputado Dalmo Ribeiro Silva) - 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.

Despacho de Requerimentos
- A seguir, são deferidos pelo Sr. Presidente, cada um por sua vez,
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nos termos do inciso XXXII do art. 232 do Regimento Interno,
requerimentos dos Deputados Arlen Santiago (20), solicitando o
desarquivamento dos Projetos de Lei nºs 192, 356, 358, 440, 627, 655
e 664/2003, 1.523, 1.550, 1.712 e 1.810/2004, 2.160, 2.331, 2.419,
2.649 e 2.870/2005 e 3.008, 3.031, 3.367 e 3.450/2006, Domingos
Sávio (11), solicitando o desarquivamento dos Projetos de Lei n°s
1.486/2004, 2.102, 2.107, 2.389, 2.424, 2.551, 2.636 e 2.770/2005 e
3.163, 3.309 e 3.462/2006, Durval Ângelo (6), solicitando o
desarquivamento dos Projetos de Lei nºs 370 e 375/2003 e 3.522,
3.569, 3.690 e 3.754/2006, e Zé Maia (10), solicitando o
desarquivamento do Projeto de Lei Complementar nº 91/2006 e dos
Projetos de Lei nºs 1.213, 2.130, 2.221, 2.282, 2.391, 2.597, 2.784 e
2.866/2005 e 3.562/2006.

3ª Parte
O Sr. Presidente - Não havendo matéria a ser apreciada na 2ª Fase,

a Presidência passa à 3ª Parte da reunião, destinada a comunicações
e oradores inscritos.

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

comunicações apresentadas nesta reunião pelos Deputados Dalmo
Ribeiro Silva (2) - informando o falecimento do Sr. Wilton de Andrade,
ocorrido em 20/2/2007, em Bom Repouso, e do Sr. João de Oliveira
Dorta, ocorrido em 16/2/2007, em Pouso Alegre; Elmiro Nascimento -
informando o falecimento da Sra. Silésia Cristina da Conceição,
ocorrido em 17/2/2007, em Patos de Minas; e Carlos Pimenta -
informando o falecimento do Vereador Edson Aguiar Mota, ocorrido
em 21/2/2007, em Montes Claros (Ciente. Oficie-se.).

Encerramento
O Sr. Presidente - Não havendo outras comunicações a serem feitas

nem oradores inscritos, a Presidência encerra a reunião, convocando
as Deputadas e os Deputados para a reunião ordinária de terça-feira,
dia 27, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia
anunciada será publicada na edição de 27/2/2007.). Levanta-se a
reunião.
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ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DE TURISMO,
INDÚSTRIA, COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 1ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 14/2/2007
Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Bráulio Braz, Vanderlei Miranda e Zezé Perrella, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente “ad
hoc”, Deputado Bráulio Braz, declara aberta a reunião e informa que
não há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião da Comissão. A
Presidência informa que a reunião se destinar a eleger o Presidente e
o Vice-Presidente e a programar os trabalhos da Comissão. A seguir
determina a distribuição das cédulas de votação, devidamente
rubricadas, e convida o Deputado Zezé Perrella para atuar como
escrutinador. Feita a votação e a contagem dos votos, o escrutinador
anuncia que foram registradas três cédulas de votação e que os
Deputados Vanderlei Miranda e Bráulio Braz obtiveram três votos
cada um, para Presidente e Vice-Presidente da Comissão,
respectivamente. Registra-se as presenças da Deputada Cecília
Ferramenta e do Deputado Eros Biondini. Ato contínuo, o Presidente
“ad hoc”, Deputado Bráulio Braz declara empossado como Presidente
o Deputado Vanderlei Miranda, e passa-lhe a Presidência dos
trabalhos. O Deputado Vanderlei Miranda agradece a escolha de seu
nome e, em seguida, dá posse ao Vice-Presidente, Deputado Bráulio
Braz. Logo após o Presidente sugere aos parlamentares que as
reuniões ordinárias sejam realizadas às quartas-feiras, às 15h30min,
no Plenarinho III, o que é acatado pelos membros da Comissão.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 22 de fevereiro de 2007.
Vanderlei Miranda, Presidente - Eros Biondini - Zezé Perrella.

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

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 14/2/2007
Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

André Quintão, Eros Biondini e Gustavo Valadares, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente “ad
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hoc”, Deputado André Quintão, declara aberta a reunião e informa que
ela se destina a eleger o Presidente e o Vice-Presidente e a
programar os trabalhos da Comissão. Em seguida, o Presidente
determina a distribuição das cédulas de votação e convida o Deputado
Gustavo Valadares para atuar como escrutinador. Feita a contagem
dos votos, são eleitos o Deputado André Quintão e o Deputado Eros
Biondini para os cargos de Presidente e Vice-Presidente,
respectivamente. O Presidente “ad hoc” declara empossado como
Vice-Presidente o Deputado Eros Biondini, que assume a direção dos
trabalhos e empossa para Presidente, o Deputado André Quintão. Em
seguida, havendo concordância dos membros da Comissão
presentes, fica estabelecido que as reuniões ordinárias da Comissão
serão realizadas às quintas-feiras, às 14h30min, no Auditório.
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 fevereiro de 2007.
André Quintão, Presidente - Eros Biondini - Elmiro Nascimento.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 28 DE FEVEREIRO DE 2007

ATAS
ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DE

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

14/2/2007
Às 15 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Djalma Diniz, Gil Pereira, Gustavo Valadares, Juninho Araújo,

membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente “ad hoc”, Deputado Djalma Diniz, declara aberta a reunião
e informa que a reunião se destina à eleição do Presidente, do Vice-
Presidente e à programação dos trabalhos. Em seguida, determina a
distribuição das cédulas de votação e convida o Deputado Gil Pereira
para atuar como escrutinador. Procedida a contagem dos votos, são

eleitos, por unanimidade, para Presidente e Vice-Presidente,
respectivamente, os Deputados Gustavo Valadares e Juninho Araújo.

Registra-se a presença do Deputado Paulo Guedes. Logo após, o
Presidente “ad hoc” declara empossado como Presidente o Deputado

Gustavo Valadares, que assume a direção dos trabalhos e declara
empossado como Vice-Presidente o Deputado Juninho Araújo. Em
seguida, é fixado o horário das reuniões ordinárias desta Comissão

para às terças-feiras, às 11 horas, no Plenarinho I. 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 fevereiro de 2007.
Gustavo Valadares, Presidente - Paulo Guedes - Juninho Araújo.
ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DE SEGURANÇA

PÚBLICA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª
LEGISLATURA, EM 14/2/2007

Às 14h35min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Paulo Cesar, Délio Malheiros, Leonardo Moreira e Sargento
Rodrigues, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente “ad hoc”, Deputado Paulo Cesar, declara
aberta a reunião e informa que a reunião se destina a eleger o
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Presidente e o Vice-Presidente e programar os trabalhos. Em seguida,
o Presidente determina a distribuição das cédulas de votação e
convida o Deputado Délio Malheiros para atuar como escrutinador.
Registra-se a presença do Deputado Weliton Prado. Feita a contagem
dos votos, são eleitos os Deputados Sargento Rodrigues e Paulo
Cesar para os cargos de Presidente e Vice-Presidente,
respectivamente. Após tomar posse no cargo de Presidente da
Comissão, o Deputado Sargento Rodrigues dá posse ao Deputado
Paulo César no cargo de Vice-Presidente. Em seguida, havendo
concordância dos membros da Comissão presentes, fica estabelecido
que as reuniões ordinárias da Comissão serão realizadas às terça-
feiras, às 9h30min, no Plenarinho IV. 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 fevereiro de 2007.
Sargento Rodrigues, Presidente - Délio Malheiros - Leonardo

Moreira.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
SUBSTITUTIVO N° 1 AO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 3.815/ 2006

Rejeita as contas do Governador do Estado referentes ao exercício
de 2005.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1º - Ficam rejeitadas as contas do Governador do Estado de

Minas Gerais referentes ao exercício financeiro de 2005, em
decorrência das seguintes irregularidades:

I - descumprimento do disposto no art. 77 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias - ADCT - da Constituição Federal, que
estabelece recursos mínimos a serem aplicados nas ações e nos
serviços públicos de saúde;

II - descumprimento do disposto no art. 212 da Constituição mineira,
com a redação da Emenda à Constituição nº 17, de 1995, que
estabelece critérios de repasse de  recursos à Fundação de Amparo à
Pesquisa do Estado de Minas Gerais - Fapemig -;

III - descumprimento do §3° do art. 2° da Lei Compl ementar n°
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101/00, que veda qualquer hipótese de dupla contagem de receitas no
cálculo da Receita Corrente Líquida.”.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 26 de fevereiro de 2007.
Elisa Costa
Justificação: A Comissão  de Acompanhamento da Execução

Orçamentária - Caeo - do Tribunal de Contas do Estado - TCE -,
examinando a prestação de contas do Governador para o exercício de
2005, demonstrou a existência de diversas irregularidades, que
motivaram os pareceres exarados pelo Auditor do TCE e pelo
Ministério Público junto àquela Corte, opinando pela aprovação das
Contas com as ressalvas apontadas no relatório técnico da Caeo.
Como é sabido, o parecer exarado pelo TCE não é conclusivo,
cabendo exclusivamente à Assembléia Legislativa o julgamento final
das Contas.

Acreditamos que é dever dessa Casa discordar da posição adotada
pelas citadas autoridades e rejeitar as Constas de 2005, uma vez que
consideramos irregularidades insanáveis as contas apresentadas para
o cumprimento das vinculações constitucionais à saúde e ao fomento
à pesquisa científica e tecnológica, em razão da desobediência aos
preceitos constitucionais, do elevado prejuízo causado à população e
ao desenvolvimento do Estado e de sua recorrência ao longo dos
anos. Ressalvamos também a reiterada demonstração irrealista da
receita corrente líquida do Estado, em decorrência da violação dos
princípios da legalidade, da transparência e da responsabilidade fiscal.

No que diz respeito às despesas obrigatórias em ações e serviços
públicos de saúde, são diversas as tentativas de burla ao
mandamento constitucional, já denunciados ao longo dos últimos anos
pela oposição nesta Casa, pela Sociedade Civil organizada e mesmo
pelo TCE.

Para o cumprimento da Emenda Constitucional nº 29, de 2000, o
Estado deve apresentar uma aplicação mínima de 12% da base
vinculável em ações e serviços públicos de saúde. Dessa forma, o
balanço geral do Estado apresentou demonstrativo que evidencia uma
receita vinculável de R$15.020.000.000,00 e despesas apuradas de
R$1.850.000.000,00, o que teria resultado em uma aplicação de
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12,33%, sendo R$ 1.350.000.000,00 referente à execução dos órgãos
e entidades integrantes do Orçamento Fiscal do Estado e R$
504.440.000,00 executados no Orçamento de Investimento das
Empresas Controladas pelo Estado pela Copasa. Note-se que os
valores executados pela Copasa são superiores aos executados pelo
Fundo Estadual de Saúde, sendo de destacar que apenas 49,14% das
despesas demonstradas foram executadas por órgãos integrantes do
SUS.

A inclusão dos investimentos em saneamento efetuados pela
Copasa e das ações de atendimento à saúde de servidores
executadas por entidades fechadas como o Ipsemg e IPSM está em
claro desacordo com o art. 196 da Constituição da República, que
garante o “acesso universal e igualitário às ações e serviços” de
saúde, assim como com o parágrafo único do art. 186 da Constituição
do Estado, que garante a gratuidade do atendimento à saúde, e com o
próprio texto da Emenda Constitucional n° 29, que d etermina a
aplicação na saúde de 12% “da receita resultante de impostos
estaduais, compreendida a proveniente de transferências”. Viola ainda
o art. 198 da Constituição federal, que determina que “as ações e
serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e
hierarquizada e constituem um sistema único”, referindo-se, portanto,
ao SUS.

Apenas esses dados seriam suficientes para demonstrar a
irregularidade das contas referentes à saúde no Estado de Minas
Gerais, uma vez que mais da metade das despesas foram executadas
com recursos outros que não os provenientes dos impostos e
transferências e em serviços destinados a clientelas fechadas e contra
prestação pecuniária por parte dos usuários, o que viola os preceitos
constitucionais de gratuidade e universalidade dos serviços de saúde.
Feitas as deduções necessárias para conduzir à legalidade as contas
prestadas sobre as despesas em ações e serviços de saúde, o
percentual de execução recua para 6,27%, em clara desobediência à
Constituição.

Como sublinha o Relatório Técnico do TCE, “não obstante a lei
orçamentária determinar que despesas podem ser consideradas nas
ASPS para fim de cumprimento da aplicação da Emenda, a inclusão
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de cada uma delas somente pode ser admitida se obedeceram ao
imperativo de serem inerentes às ações de Saúde, atendendo a
características explicitadas na Constituição Republicana e nas Leis
Infraconstitucionais, a exemplo da lei 8080/90”.

Além disso, no entanto, registrou-se, ao final do exercício de 2005, a
inscrição de R$208.000.000,00 em restos a pagar não processados
referentes ao setor da saúde, o que corresponde a 15,46% das
despesas demonstradas pelo Governo para o cumprimento da
Emenda n° 29. Só no Fundo Estadual de Saúde ficaram  pendentes de
liquidação e pagamento R$144.000.000,00, ou 35,22% das despesas
do FES. Somam-se a esses recursos sonegados à área da saúde os
restos a pagar de 2004 e 2003, que se transferiram para o ano de
2006.

Como esclarece a Caeo: “quanto aos Restos a Pagar Não-
Processados (RPNP), cujas inscrições tiveram ano origem 2004,
observou-se que, de um montante inscrito de R$476.236.115,29,
foram liquidados e pagos em 2005, respectivamente, 51,31% e
49,50%, restando pendente de liquidação 41,26%
(R$196.479.263,59), saldos que foram transferidos para o exercício de
2006. Por sua vez, os cancelamentos representaram 7,53% daquelas
inscrições. Quanto aos saldos de RPNP/2003, 50,46% restaram
pendentes de liquidação no exercício de 2005, sendo os mesmos
também transferidos para o ano de 2006”.

Dessa forma, o Auditor do TCE ressalta que “outro fator a chamar a
atenção refere-se à concentração de despesas realizadas no mês de
dezembro/2005, sem a correspondente elevação da realização física,
com inscrição de grandes valores em Restos a Pagar não
Processados”. Assim, segundo o relatório técnico, “tal situação
compromete a efetiva aplicação de recursos na Saúde, distorcendo as
análises que estão sendo feitas com base em valores que são
empenhados no exercício”.

É relevante notar que tal procedimento de postergação indefinida de
despesas foi efetivado em desobediência direta do art. 4° da Instrução
Normativa n° 11/2003, do Tribunal de Contas do Esta do, que
determina que “os recursos previstos nos incisos I e II do § 1º do art.
1º desta Instrução deverão ser aplicados, integralmente, no exercício
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financeiro correspondente, sendo apurados pela soma das despesas
que forem devidamente empenhadas e liquidadas nos termos do art.
63 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964”.

Por sua vez, o mecanismo utilizado para a burla da proteção
constitucional às aplicações em fomento e desenvolvimento da
pesquisa é o mesmo já insistentemente utilizado pelo Executivo.
Como consta no processo de análise das contas pelo TCE, “a prática
constante de as transferências serem apenas escriturais e o valor
maior ser repassado no final do exercício têm motivado a abertura de
vista, em exercícios anteriores por parte deste Tribunal de Contas,
mas observa-se que tal procedimento permanece”.

Nos termos do art. 212 da Carta mineira, o Estado tem que repassar
à Fapemig no mínimo 1% da receita corrente ordinária, em parcelas
duodecimais, com a finalidade de apoiar o desenvolvimento científico
e tecnológico. Para o cumprimento desse mandamento, observa-se
que o Orçamento de 2005 destinou o valor de R$134.575.047,00 para
a Fapemig e que, durante o exercício, o valor autorizado aumentou
para R$152.856.386,00, proporcionalmente ao aumento da receita.
Entretanto, a Fapemig apenas realizou despesas no valor de
R$68.434.111,27 tendo em vista que a cota descentralizada pelo
Tesouro foi de R$70.339.929,03, representando 46,02% do valor
autorizado.

Ressalta-se que, como nos anos anteriores, para cumprimento do
dispositivo constitucional (1% da receita), o Estado fez o repasse
maior no final do exercício, sendo R$87.001.057,28 repassados em
dezembro de 2005, conforme consulta ao Armazém de Informações
do Siafi, e R$1.384.673,83 em janeiro de 2006. Em que pese o
cumprimento formal do montante do repasse, mais uma vez o
Executivo deixa de cumprir o mandamento constitucional. Como
afirma o Relatório Técnico do TCE, “no que se refere aos repasses
mensais, observa-se o descumprimento do disposto no art. 212 da
Constituição Estadual: ... os quais serão repassados em parcelas
mensais equivalentes a um doze avos no mesmo exercício”.

Como afirma o Auditor Edson Arger, “o ajuste ao final do exercício,
meramente escritural conforme relatório da Caeo, e com
cancelamentos posteriores, conforme informação da Fapemig, ofício
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11/2004, traduzem de forma transparente o interesse de subtração ao
comando constitucional. Ante o exposto, e no estrito cumprimento da
competência constitucional de fiscalização do gasto do dinheiro
público, opina esta Auditoria pela irregularidade do item (...)”.

Finalmente, é preciso lembrar a desobediência por parte do
Executivo de um dos pilares do Lei de Responsabilidade Fiscal: o
cálculo da Receita Corrente Líquida.

A Lei Complementar n° 101, de 2000 (Lei de Responsa bilidade
Fiscal - LRF), em seu art. 2°, estabeleceu o concei to e fixou os
parâmetros para o cálculo da Receita Corrente Líquida - RCL. É
apurada somando-se as receitas correntes arrecadadas no mês em
referência e nos onze anteriores, excluídas as duplicidades. Seu valor
é a base de cálculo para os limites estabelecidos pela LRF, em
especial os relacionados às despesas com pessoal e à dívida
consolidada.

O demonstrativo da Receita Corrente Líquida integra o Relatório
Resumido da Execução Orçamentária exigido pelo art. 165, § 3º, da
Constituição da República de 1988. Sua elaboração segue a
padronização estabelecida pela Portaria nº 471, de 31/8/2004, da
Secretaria do Tesouro Nacional, que, por sua vez, reproduz os
preceitos da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Ao detalhar o anexo relativo à Receita Corrente Líquida, diz a
referida portaria: “A partir de 2005, com a eliminação da dupla
contagem, a contribuição patronal ao Regime Próprio de Previdência
Social - RPPS - será feita na forma de repasse previdenciário. Em
decorrência dessa nova forma de registro, a partir do exercício
financeiro de 2005, a contribuição patronal não poderá ser deduzida
da Receita Corrente Líquida, pois não haverá mais dupla contagem
dessa contribuição”.

Ocorre, no entanto, que o Poder Executivo, responsável pelo cálculo
da Receita Corrente Líquida não adotou a contabilização da parcela
patronal previdenciária na forma de repasse financeiro, tampouco a
deduziu da RCL para evitar a dupla contagem dessa contribuição.

A determinação atual da Secretaria do Tesouro Nacional vai ao
encontro do entendimento da Caeo e do TCE, que tem reiteradamente
apontado, no exame das prestações de contas de exercícios
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anteriores, a duplicidade referente à parcela patronal e excluído do
cálculo apresentado pelo Estado os valores a ela correspondentes.

Ressalta-se que a LRF, em seu art. 2º, § 3º, veda qualquer hipótese
de dupla contagem de receitas no cálculo da RCL. Assim, a
configuração de duplicidade basta para que seja efetuada a exclusão,
sendo dispensável para tanto a discriminação exaustiva pela lei das
hipóteses de duplicidade, incluindo, por exemplo, os itens ora citados,
os quais, reitera-se, devem ser excluídos no entendimento desta
Comissão.

Acrescente-se que, especialmente para fins de apuração da RCL, há
de se fazer a distinção entre o patrimônio da Previdência Social e o
patrimônio do Estado, entidades jurídicas distintas que se relacionam
por força de lei. Frise-se que a ausência de deduções eleva o valor da
Receita Corrente Líquida, base de cálculo da reserva de contingência
e dos limites da despesa total com pessoal, da dívida consolidada,
das operações de crédito e das garantias e contragarantias.

Diante da insistência governamental em inflar os números da RCL, a
posição do Auditor do TCE é clara: “a auditoria acolhe a análise da
Caeo, opinando pela irregularidade do item”.

EMENDA N° 1 AO PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 3.815/2006
Dê-se ao art. 1° do Projeto de Resolução n° 3.815/2 006 a seguinte

redação:
“Art. 1° - Ficam aprovadas as contas do Governador do Estado de

Minas Gerais referentes ao exercício de 2005, ressalvados os itens
referentes ao cumprimento das vinculações constitucionais às ações e
aos serviços públicos de saúde e ao amparo e ao fomento à pesquisa,
em decorrência das seguintes irregularidades:

I - inclusão, no cômputo das Despesas com Saúde, para fins de
cumprimento da Emenda à Constituição n° 29/2000, de  despesas “a
priori” não correlacionadas diretamente a ações e serviços públicos de
saúde e de despesas não financiadas pelos recursos provenientes de
impostos e transferências, assim como inclusão, no referido cômputo,
de empenhos não liquidados, em descumprimento ao art. 4° da
Instrução Normativa n° 11/2003, do Tribunal de Cont as do Estado;

II - não-repasse de recursos à Fundação de Amparo à Pesquisa do
Estado de Minas Gerais - Fapemig -, na forma prevista no art. 212 da
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Constituição Estadual.”.
Sala das Comissões, 26 de fevereiro de 2007.
Elisa Costa
Justificação: A Comissão de Acompanhamento da Execução

Orçamentária - CAEO -, do Tribunal de Contas do Estado,
examinando a Prestação de Contas do Governador para o Exercício
de 2005, demonstrou a existência de diversas irregularidades, que
motivaram os pareceres exarados pelo Auditor do TCE e pelo
Ministério Público junto a essa Corte, opinando pela aprovação das
Contas com as ressalvas apontadas no relatório técnico da CAEO.
Como é sabido, o parecer exarado pelo TCE não é conclusivo,
cabendo exclusivamente à Assembléia Legislativa o julgamento final
das Contas. Consideramos insanáveis as contas apresentadas para o
cumprimento das vinculações constitucionais à saúde e ao fomento à
pesquisa científica e tecnológica, em razão da desobediência aos
preceitos constitucionais, do elevado prejuízo causado à população e
ao desenvolvimento do Estado e de sua recorrência ao longo dos
anos.

No que diz respeito às despesas obrigatórias em ações e serviços
públicos de saúde, são diversas as tentativas de burla ao
mandamento constitucional, já denunciados ao longo dos últimos anos
pela oposição nesta Casa, pela sociedade e mesmo pelo TCE.

Para o cumprimento da Emenda à Constituição nº 29, de 2000, o
Estado deve apresentar uma aplicação mínima de 12% da base
vinculável em ações e serviços públicos de saúde. Dessa forma, o
balanço geral do Estado apresentou demonstrativo que evidencia uma
receita vinculável de R$15.020.000.000,00 e despesas apuradas de
R$1.850.000.000,00, o que teria resultado em uma aplicação de
12,33%, sendo R$1.350.000.000,00 referente à execução dos órgãos
e entidades integrantes do Orçamento Fiscal do Estado e
R$504.440.000,00 executados no Orçamento de Investimento das
Empresas Controladas pelo Estado pela Copasa-MG. Note-se que os
valores executados pela Copasa-MG são superiores aos executados
pelo Fundo Estadual de Saúde, sendo de destacar que apenas
49,14% das despesas demonstradas foram executadas por órgãos
integrantes do SUS.
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A inclusão dos investimentos em saneamento efetuados pela
Copasa-MG e das ações de atendimento à saúde de servidores
executadas por entidades fechadas, como o Ipsemg e IPSM, está em
claro desacordo com o art. 196 da Constituição da República, que
garante o “acesso universal e igualitário às ações e serviços” de
saúde, assim como com o parágrafo único do art. 186 da Constituição
do Estado, que garante a gratuidade do atendimento à saúde, e com o
próprio texto da Emenda à Constituição n° 29, que d etermina a
aplicação na saúde de 12% “da receita resultante de impostos
estaduais, compreendida a proveniente de transferências”. Viola ainda
o art. 198 da Constituição Federal, que determina que “as ações e
serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e
hierarquizada e constituem um sistema único”, referindo-se, dessa
forma, ao SUS.

Apenas esses dados seriam suficientes para demonstrar a
irregularidade das contas referentes à saúde no Estado de Minas
Gerais, uma vez que mais da metade das despesas foram executadas
com recursos outros que não os provenientes dos impostos e das
transferências e em serviços destinados à clientelas fechadas e contra
prestação pecuniária por parte dos usuários, o que viola os preceitos
constitucionais de gratuidade e universalidade dos serviços de saúde.
Feitas as deduções necessárias para conduzir à legalidade as contas
prestadas sobre as despesas em ações e serviços de saúde, o
percentual de execução recua para 6,27%, em clara desobediência à
Constituição.

Como sublinha o Relatório Técnico do TCE, “não obstante a lei
orçamentária determinar que despesas podem ser consideradas nas
ASPS para fim de cumprimento da aplicação da Emenda, a inclusão
de cada uma delas somente pode ser admitida se obedeceram ao
imperativo de serem inerentes às ações de Saúde, atendendo a
características explicitadas na Constituição Republicana e nas Leis
Infraconstitucionais, a exemplo da Lei nº 8.080, de 1990”.

Além disso, no entanto, registrou-se, ao final do exercício de 2005, a
inscrição de R$208.000.000,00 em restos a pagar não processados
referentes ao setor da saúde, o que corresponde a 15,46% das
despesas demonstradas pelo Governo para o cumprimento da
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Emenda n° 29. Só no Fundo Estadual de Saúde ficaram  pendentes de
liquidação e pagamento R$144.000.000,00, ou 35,22% das despesas
do FES. Somam-se a esses recursos sonegados à área da saúde os
restos a pagar de 2004 e 2003, que se transferiram para o ano de
2006.

Como esclarece a Caeo: “Quanto aos Restos a Pagar Não-
Processados - RPNP -, cujas inscrições tiveram ano origem 2004,
observou-se que, de um montante inscrito de R$476.236.115,29,
foram liquidados e pagos em 2005, respectivamente, 51,31% e
49,50%, restando pendente de liquidação  41,26% -
R$196.479.263,59 -, saldos que foram transferidos para o exercício de
2006. Por sua vez, os cancelamentos representaram 7,53% dessas
inscrições. Quanto aos saldos de RPNP-2003, 50,46% restaram
pendentes de liquidação no exercício de 2005, sendo os mesmos
também transferidos para o ano de 2006.”

Nesse sentido, o Auditor do TCE ressalta que “outro fator a chamar
a atenção refere-se à concentração de despesas realizadas no mês
de dezembro/2005, sem a correspondente elevação da realização
física, com inscrição de grandes valores em Restos a Pagar não
Processados”. Assim, segundo o relatório técnico, “tal situação
compromete a efetiva aplicação de recursos na Saúde, distorcendo as
análises que estão sendo feitas com base em valores que são
empenhados no exercício”.

É relevante notar que tal procedimento de postergação indefinida de
despesas foi efetivado em desobediência direta do art. 4° da Instrução
Normativa n° 11/2003, do Tribunal de Contas do Esta do, que
determina que “os recursos previstos nos incisos I e II do § 1º do art.
1º desta Instrução deverão ser aplicados, integralmente, no exercício
financeiro correspondente, sendo apurados pela soma das despesas
que forem devidamente empenhadas e liquidadas nos termos do art.
63 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964”.

Por sua vez, o mecanismo utilizado para a burla da proteção
constitucional às aplicações em fomento e desenvolvimento da
pesquisa é o mesmo já insistentemente utilizado pelo Executivo.
Como consta no processo de análise das contas pelo TCE, “a prática
constante de as transferências serem apenas escriturais e o valor
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maior ser repassado no final do exercício têm motivado a abertura de
vista, em exercícios anteriores por parte deste Tribunal de Contas,
mas observa-se que tal procedimento permanece”.

Nos termos do art. 212 da Carta mineira, o Estado tem que repassar
à Fapemig no mínimo 1% da receita corrente ordinária, em parcelas
duodecimais, com a finalidade de apoiar o desenvolvimento científico
e tecnológico. Para o cumprimento desse mandamento, observa-se
que o orçamento de 2005 destinou o valor de R$134.575.047,00 para
a Fapemig e que, durante o exercício, o valor autorizado aumentou
para R$152.856.386,00, proporcionalmente ao aumento da receita.
Entretanto, a Fapemig apenas realizou despesas no valor de
R$68.434.111,27 tendo em vista que a cota descentralizada pelo
tesouro foi de R$70.339.929,03, representando 46,02% do valor
autorizado.

Ressalta-se que, como nos anos anteriores, para cumprimento do
dispositivo constitucional - 1% da receita -, o Estado fez o repasse
maior no final do exercício, sendo R$87.001.057,28 repassados em
dezembro de 2005, conforme consulta ao Armazém de Informações
do Siafi, e R$1.384.673,83, em janeiro de 2006. Em que pese ao
cumprimento formal do montante do repasse, mais uma vez o
Executivo deixa de cumprir o mandamento constitucional. Como
afirma o Relatório Técnico do TCE, “no que se refere aos repasses
mensais, observa-se o descumprimento do disposto no art. 212 da
Constituição Estadual: (...) os quais serão repassados em parcelas
mensais equivalentes a um doze avos no mesmo exercício”.

Como afirma o Auditor Edson Arger, “o ajuste ao final do exercício,
meramente escritural conforme relatório da Caeo, e com
cancelamentos posteriores, conforme informação da Fapemig, Ofício
11/2004, traduzem de forma transparente o interesse de subtração ao
comando constitucional. Ante o exposto, e no estrito cumprimento da
competência constitucional de fiscalização do gasto do dinheiro
público, opina esta Auditoria pela irregularidade do item (...).”
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